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REZUMAT. Prehensoarele antropomorfe pentru roboţi sunt similare cu mâna umană 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 sunt prezentate două tipuri principale de prehensoare antropomorfe pentru roboţi: cu elemente constructive 
bare articulate şi cu elemente constructive role şi fire. Pentru primul tip este descrisă familia prehensoarelor cu patru degete, iar pentru 
al doilea tip sunt descrise două variante semnificative. Pentru fiecare tip de prehensoare se prezintă principalele aspecte ale sintezei şi 
analizei structurale şi cinematice, proiectării constructive şi simulării funcţionale. 

Cuvinte cheie: robot, prehensoare antropomorfe, sinteză, analiză, proiectare constructivă. 
 
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 are described  two variants of anthropomorphic grippers for robots: with linkages ant with 
ropes ant pulleies. For the first variant, one family of the grippers with four fingers are described and for the second variant two main 
solutions are described. Concise, the stages of synthesis, analysis, design ant functional simulation are shown too. 

Keywords: robot, anthropomorphic gripper, synthesis, analysis, constructive design. 
 

1. INTRODUCERE 

Prehensoarele sunt structuri mecatronice complexe 
utilizate de roboţi, cu precădere de roboţii industriali, 
pentru realizarea operaţiilor de prehensiune-prindere 
a pieselor în vederea manipulării-transferului dintr-o 
poziţie iniţială într-o poziţie finală necesară în cadrul 
unei acţiuni, respectiv, a unui proces tehnologic 
robotizat. În funcţie de natura forţei de prehensiune 
principalele categorii de sisteme de prehensiune sunt: 
sistemele mecanice, sistemele cu vacuum şi sistemele 
magnetice. Sistemele mecanice de prehensiune sunt 
cunoscute şi ca sisteme bilaterale întrucât condiţia de 
realizare a prehensiunii este aplicarea a cel puţin două 
forţe, cu sensuri opuse, de contact cu piesa prehensată. 
Sistemele de prehensiune cu vacuum şi cele magnetice 

sunt cunoscute şi ca sisteme de prehensiune unilaterale 
deoarece realizează prehensiunea cu o singură suprafaţă 
activă care intră în contact cu piesa prehensată. 

Sistemele mecanice de prehensiune au ca parte prin-
cipală o structură mecanică, un mecanism, care asigura 
poziţionarea elementelor de contactare a piesei faţă de 
aceasta şi dezvoltarea forţei de contact – de prehensiune 
necesară. În funcţie de particularităţile constructive ale 
structurii mecanice, există trei tipuri principale de pre-
hensoare mecanice: cu bacuri, cu degete (antropomorfe) 
sau tentaculare [2.3]. 

În prezent la roboţii industriali se folosesc cu pre-
cădere prehensoarele mecanice cu bacuri, însă tendinţa 
este de introducere din ce în ce mai mult a prehen-
soarelor antropomorfe (fig. 1), pe măsura trecerii de la 
activităţile de prehensiune a pieselor de forme simple, 
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la prehensiunea şi micromanipularea pieselor de formă 
complexă [3]. 

 

 
 

Fig. 1 
 

Prehensoarele antropomorfe cu degete pot avea două, 
trei, patru, cinci sau chiar şase degete articulate cu două 
sau trei falange. 

În lucrare sunt prezentate o categorie de prehensoare 
antropomorfe cu degete articulate, o familie de pre-
hensoare antropomorfe cu patru degete, realizate cu 
mecanisme cu bare articulate şi două tipuri de prehen-
soare cu degete acţionate prin fire. 

2. FAMILIE DE PREHENSOARE 
ANTROPOMORFE CU DEGETE 
ACŢIONATE PRIN BARE ARTICULATE 

La aceste prehensoare mecanice, degetul (fig. 2) este 
format prin înserierea mai multor mecanisme cu bare 
articulate, de regula mecanisme antiparalelogram, în 
funcţie de numărul falangelor (două sau trei) [1,4,5]. 

 

 
 

Fig. 2 
 

Într-o primă etapă, prin sinteza structurală se stabi-
leşte configuraţia degetului, respectiv tipul mecanismului 
de acţionare şi numărul falangelor, respectiv numărul de 
mecanisme antiparalelogram înseriate. În etapa urmă-
toare se face o analiză structurală pentru a verifica dacă 
mecanismul este determinat funcţional (se calculează gra-
dul de mobilitate, se identifică parametrii independenţi 

cinematici şi statici şi funcţiile de transmitere ale 
mişcărilor exterioare, respectiv, ale forţelor exterioare). 
Pentru mecanismul din figura 2, gradul de mobilitate 
pentru fiecare mecanism monocontur se obţine cu 
formula [3]: k i kM f= − χ∑  (în care if∑ este gradul 

de mobilitate al cuplelor – if  = 1 şi kχ  = 3 este rangul 
cinematic al mecanismului monocontur: k = 1,2,3). 
Deci, M1 = fA + fB + fC + fD – χ1 = 1 + 1 + 1 + 1 – 3 = 1, 
M2 = fD + fE + fF + fG – χ2 = 1 + 1 + 1 + 1 – 3 = 1,  
M3 = fL + fM + fN + fE – χ3 = 1 + 1 + 1 + 1 – 3 = 1. Pentru 
mecanismul policontur gradul de mobilitate este obţinut 
cu formula: k cM M f= −∑ ∑  (unde Mk este gradul de 
mobilitate pentru monoconturul k şi cf∑ este gradul de 
mobilitate al cuplelor comune cf∑  = fD + fE = 1 + 1 = 2). 
Deci, M = M1 + M2 + M3 – cf∑  = 1 + 1 + 1 – 2 = 1. 

M = 1 reprezintă o mişcare independentă (viteza 

independentă): 
•

1 1v s= şi o funcţie de transmitere a 
forţei exterioare: Fm = Fm (M7). 

L – M = 1 semnifică o funcţie de transmitere a unei 
mişcări exterioare φ7 = φ7 (s1) or ω7 = ω7 (v1) şi un 
moment independentand: M7 (generat de forţa de pre-
hensiune). 

Sinteza cinematică presupune adoptarea dimensi-
unilor liniare şi unghiulare necesare închiderii corecte a 
prehensorului, mişcărilor relative corecte ale degetelor, 
pentru prehensarea grupei de piese impuse. 

Analiza cinematică se face folosind metoda con-
turului vectorial închis, aplicată succesiv în contururile 
vectoriale corespunzătoare mecanismelor monocontur 
evidenţiate în figura 3. Pentru conturul ABCD (fig. 3,a), 
ecuaţia vectorială este: AB + BC + CD + DA = 0, iar în 
scriere matriceală,scalarii vectorilor au forma: 

 
2

1 2 2

coscos0
sin0 , sin ,
0 0

AB l BC l
ϕ⎡ ⎤⎡ ⎤

⎢ ⎥⎢ ⎥= = ϕ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (1) 

 
31 01

31 31 01 01

cos cos
sin , sin ,

0 0
CD l DA l

ϕ ϕ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ϕ = ϕ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

iar sistemul scalar corespunzător are forma: 

 1 2 2 31 31 01 01

1 2 2 31 31 01 01

cos0 cos cos cos 0
sin0 sin sin sin 0

l l l l
l l l l

+ ϕ + ϕ + ϕ =⎧
⎨ + ϕ + ϕ + ϕ =⎩

       (2) 

Din acest sistem se obţine funcţia de poziţii 31ϕ  = 
= 31ϕ  (s1). 

Conform figura 3,b ecuaţia de închidere pentru con-
turul vectorial al mecanismului DEFG este: 

 0=+++ GDFGEFDE ,                (3) 
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din care se obţine funcţia de transmitere a poziţiilor 
41ϕ  = 41ϕ  ( 31ϕ , s1). 

În scriere matriceală scalarii vectorilor au forma: 

 
32 41

32 32 41 41

cos cos
sin , sin ,

00
DE l EF l

ϕ ϕ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ϕ = ϕ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

 (4) 

 
5 0

5 0

cos cos
5 sin , sin ,

0 0
FG l GD lo

ϕ ϕ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ϕ = ϕ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

               

iar sistemul scalar corespunzător este: 

 ⎩
⎨
⎧

=+++
=+++
0sinsinsinsin

0coscoscoscos

005541413232

005541413232

ϕϕϕϕ
ϕϕϕϕ

llll
llll

 
  (5) 

Având în vedere că 32ϕ  este o funcţie de 31ϕ  şi s1 se 
poate determina 41ϕ . 

Conform figurii 3,c, ecuaţia de închidere pentru con-
turul vectorial al mecanismului ENML este: 

  0EN NM ML LE+ + + =
uuur uuuur uuur uuur r

 .             (6) 
 

 
a 

 
b 

 
c 
 

Fig. 3 

În scriere matriceală scalarii vectorilor au forma: 

  
7142

42 42 71 71

coscos
sin , sin ,
0 0

EN l NM l
ϕϕ ⎡ ⎤⎡ ⎤

⎢ ⎥⎢ ⎥= ϕ = ϕ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (7) 
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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

ϕ + ϕ + ϕ + ϕ =⎧
⎨ ϕ + ϕ + ϕ + ϕ =⎩

  (8) 

Prin rezolvarea sistemului (8) se obţine funcţia de 
transmitere a poziţiilor pentru elementul 7: ϕ 71 = 
= ϕ 71 (s1). 

Pe baza calculelor de rezistenţă, dimensiunile piese-
lor fiind calculate în ipoteza unei forţe de prehensiune 
totale de 8-10 daN, s-a trecut la proiectarea construc-
tivă. Aceasta s-a făcut în concepţie modulară, rezultând 
două module principale: o platformă (palmă, fig. 4,a şi 
un deget (fig. 4,b). 

 

 
a 

 
b 
 

Fig. 4 
 

Conform variantelor de dispunere relativă a degete-
lor din figura 5,a, pentru un prehensor cu patru degete, 
folosind cele două module constructive s-au obţinut 
variantele constructive din fig. 5,b. 
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b 
 

Fig. 5 
 

Un exemplu de montare pe un robot ABB a unui 
prehensor din familia proiectată este dat în fig. 6. 

 

 
 

Fig. 6 
 

Folosind aceleaşi module, cu modificări minime ale 
modulului platformei, se pot obţine variantele de pre-
hensoare antropomorfe cu două degete, cu trei degete, 
cu cinci degete şi chiar cu şase degete. 

3. PREHENSOARE ANTROPOMORFE  
CU DEGETE ACŢIONATE PRIN ROLE  
ŞI FIRE 

Începând din anii ’80 s-au dezvoltat mai multe tipuri 
de prehensoare antropomorfe cu fire cu trei sau patru 
degete, cu câte 2 sau 3 falange [2,3]. 

Un deget acţionat cu mecanisme cu fire are la baza 
un model structural de tipul celor din figura 7 (mono-
mobil, fig. 7,a; bimobil, fig. 7,b). 

 

 
a 

 
b 
 

Fig. 7 
 

În cazul modulului structural monomobil pentru 
închiderea degetului se acţionează cu forţa de întindere 
T1, iar pentru deschiderea degetului se acţionează cu 
forţa T’1, asupra firului înfăşurat pe rolele cu razele R1 
şi R2. Pentru modulul structural bimobil, fiecare rolă, 
care corespunde unei articulaţii interfalangiene, este 
acţionată de un fir separat acţionat de câte un motor în 
sensul forţelor T1, T2,… pentru închiderea degetului şi 
în sensul forţelor T’1, T’2,… pentru deschiderea dege-
tului. 

Cinematic, în cazul modulului monomobil (fig. 8,a) 
unghiul de rotire al rolei 1 este ϕ 1, iar al rolei 2 este 
ϕ 2, rezultând un unghi total ϕ 2t = ϕ 1 + ϕ 2. Pe baza 
relaţiei ab = cd, scrisă în forma ϕ 1r1 = ϕ 2r2, rezultă 
unghiul ϕ 2 ca fiind ϕ 2 = ϕ 1r2/r2, iar unghiul total ϕ 2t = 
= ϕ 1 + ϕ 1r2/r2. 

Pentru cazul modulului bimobil (fig. 8,b) fiecare rolă 
este rotită cu un unghi oarecare, astfel ca unghiul total 
de rotire al elementului 2 (falanga 2) va fi ϕ 2t = ϕ 1 + 
+ ϕ 2. 

Ca variantă constructivă pentru un astfel de 
prehensor, folosind modulul bimobil, a fost proiecată 
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varianta din figura 9 (reprezentată în vedere laterală în 
figura 9,a, respectiv, în vedere de sus în figura 9,b). 
Aceasta variantă are patru degete cu câte două falange, 
fiecare articulaţie interfalangiană fiind acţionată inde-
pendent, la care se adaugă câte o rotaţie la baza degetelor, 
numai pentru degetele laterale şi degetul opozabil. Ca 
urmare gradul de mobilitatea total este M = 11. 
 

 
a    

 
b 
 

Fig. 8 

 
a        

 
b 
 

Fig. 9 

Dificultăţile de realizare a acestui tip de prehensor 
au impus ca soluţie achiziţionarea unui prehensor cu 
mecanisme cu fire dezvoltat de firma Barrett Techno-
logy Inc. din SUA (fig. 10, a,b) [6]. 

 

 
a 

 
b 
 

Fig. 10 
 

Acest tip de prehensor are trei degete cu câte două 
falange, iar degetele laterale se pot roti cu câte 180 de 
grade. Gradul de mobilitate total este M = 4 (câte o 
mobiliatate pentru fiecare deget şi câte o mobiliatate 
corespunzătoare rotaţiilor degetelor laterale). Mişcarea 
falangelor este interdependentă astfel încât dacă prima 
falangă contactează piesa şi se blochează, mişcarea este 
continuată de falanga finală pană la contactarea de 
asemenea a piesei (contactarea diverselor suprafeţe ale 
piesei este condiţionată de unghiurile maxime pe care le 
pot realiza falangele). 

Doua prehensoare de acest tip urmează să fie montate 
pe roboţii ABB ai celulei de fabricaţie (fig. 11, a) din 
cadrul laboratorului de Robotică. Cu aceste prehensoare 
se vor realiza operaţii complexe de prehensiune a unor 
piese pentru realizarea unor operaţii de asamblare şi/sau 
dezasamblare pentru produse, într-o primă etapă, de 
complexitate mică şi medie. În perioada următoare, 
pentru eficientizarea realizării acestor operaţii, se 
intenţionează simularea operaţiilor în mediu virtual. Un 
prim pas în această direcţie s-a făcut prin modelarea în 
mediu virtual a celulei de fabricaţie (fig. 11,b). 
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a 

 
b 
 

Fig. 11 

4. CONCLUZII 

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

 Prehensoarele antropomorfe (cu degete) încep să fie 
folosite din ce în ce mai mult şi la roboţii industriali.. 

 Există două tipuri principale de prehensoare an-
tropomorfe (cu degete) în funcţie de elementele con-
structive: cu bare articulate sau cu role şi fire. 

 Sinteza şi analiza structurală şi cinematică a acestor 
prehensoare se poate face cu metodele clasice cu-
noscute în teoria mecanismelor, adaptate corespunzător. 

 Simularea funcţională, în softuri CAD sau în mediu 
virtual, a acestor prehensoare permite optimizarea 
constructivă şi a utilizării pentru efectuarea operaţiilor 
de prehensiune impuse. 
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