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REZUMAT. antropomorf cu cinci degete care poate fi folosit pe roboți. Această metodă de control aparține
metodelor bazate pe utilizarea dispozitivelor de captare a mișcării ca diversele tipuri de mănuși de date.
Soluțiile bazate pe mănuși de date pot digitiza mișcările umane și degetele umane în parametrii de intrare
pentru un sistem de realitate virtuală. Senzorii care captează mișcarea acestor mănuși colectează date despre
poziția mâinii și mișcarea ei într-un mod optim, dar au un dezavantaj mare, și anume prețul lor este foarte
ridicat și experiența utilizatorului care utilizează aceste dispozitive, poate că este neplăcută, timpul de
calibrare a sistemului și senzorii sunt foarte sensibili în ceea ce privește utilizarea pe termen lung. Lucrarea
descrie soluția în detaliu și oferă elemente despre modulele software necesare.
Cuvinte cheie: senzori de îndoire, prehensor antropomorf, manușă de date, sistem de control, mână virtuală.
ABSTRACT. The paper describes a control solution using sensors bending for an anthropomorphic gripper with
five fingers usable on robots. This control method belongs among methods based on using motion capture
devices capture data glove types. Solutions based on data gloves can digitize human hand and finger
movements in input parameters for a virtual reality system. The sensors capture the movement of these
gloves collects data about hand position and its motion in an optimal way, but they have a huge disadvantage,
namely their price is very high, and user experience using these devices, you may unpleasant as it may take
some time to calibrate the system and sensors are very sensitive in terms of long-term use. The paper
describes the solution hard and give elements about the software modules required.
Keywords: bending sensors, anthropomorphic gripper, Data Glove, control system, virtual hand.

1. INTRODUCERE
Convențional metodele cunoscute de control al
unui prehensor antropomorf virtual se pot grupa în
două clase [1], şi anume: metode bazate pe captura
de mişcare folosind dispozitive de captură de tipul
mănuşilor de date și metode bazate pe captura de
mişcare folosind algoritmi de procesare digitală de
imagini. Prin folosirea mănuşilor de date se pot
digitiza mişcările mâinii umane şi ale degetelor în
parametrii de intrare pentru un sistem de realitate
virtuală. Senzorii de captare a mişcării ai acestor
mănuși colectează date despre poziţia mâinii şi
mişcările acesteia într-un mod optim, dar, au şi un
dezavantaj important, şi anume: preţul acestora este
foarte mare, iar experienţa utilizatorului, folosind
aceste dispozitive, poate fi neplăcută deoarece poate
dura un anumit timp pentru calibrarea sistemului, iar
senzorii sunt foarte sensibili din punctul de vedere a
folosiri îndelungate.
Abordările bazate pe folosirea de algoritmi de procesare de imagine, utilizează dispozitive de captură de
imagine sau de captură de date de adâncime. Folosind
aceste abordări, modul de comunicare între om şi
calculator devine mult mai natural.
Fiecare abordare însă vine cu un număr de
avantaje şi dezavantaje. Mănuşile de date vin cu un
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dezavantaj constând într-un preţ mare şi un mod de
utilizare care nu este natural, în schimb, au o acurateţe
foarte bună. Abordările bazate pe algoritmi pentru
detecţia mâinii şi recunoaşterea gesturilor au un mic
dezavantaj în ceea ce priveşte acurateţea, dar, au
foarte multe avantaje din punctul de vedere al
comunicării, stocării şi funcţionalităţii, dintre care se
enumără: eliminarea contactului fizic cu dispozitivul;
reducerea spaţiului de stocare necesar pentru mănuşile
de date; timp de utilizare mai mare prin eliminarea
părţilor mecanice şi a uzurii acestora; costuri reduse
pentru configurare, execuţie teste și modalitate de
lucru în paralel.
În prezent dezavantajul cu care vin abordările
bazate pe algoritmi de procesare de imagine este
încet depăşit odată cu evoluţia dispozitivelor de
captare de imagine. Odată cu această evoluţie creşte
foarte mult şi acurateţea abordărilor.
În această lucrare se descrie o soluție de captare
de date pentru o arhitectură a unui sistem software
care permite înlocuirea dispozitivului de captare de
date fără a aduce alte modificări aplicaţiei.
În Fig. 1 se prezintă schematic sistemul propus,
acesta fiind format din: senzorii de îndoire dispuși pe o
mănușă de date, un modul software HandCommander
de transfer a datelor spre mâna virtuală, controlată
de un alt modul software HandSIM.
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Fig. 1. Sistemul propus pentru comanda și controlul unui
prehensorului antropomorf virtual.

Pentru transmiterea datelor de mişcare către mediul
virtual şi testarea protocolului de comunicaţie, s-a
conceput o aplicaţie numită InterfaceController
(Fig. 2). Această aplicaţie emulează mişcările mâinii
umane pentru fiecare falangă în parte precum şi pentru
acţiuni de prindere şi eliberare a unui obiect.

Aplicaţia InterfaceController funcţionează în
modul următor: la inițializare, fiecare deget este
setat pe poziția de deget deschis, ceea ce înseamnă
transmiterea unei valori de 0 către componenta
HandCOMMANDER pentru fiecare deget în parte.
În cazul în care se doreşte închiderea unui deget,
pentru degetul respectiv, se transmite valoarea de 1
către componenta HandCOMMANDER. Deoarece
componenta de vizualizare poate primi date numai
pe portul serial, translatarea între valorile de 0 şi 1 se
face de către componenta HandCOMMANDER.
Folosind acest model de comunicare, în Fig. 3a
se poate vizualiza rezultatul acţiunii de prehensare
care se execută la apăsarea butonului „Prehensare”.
Evident, fiecare deget poate fi controlat şi în mod
independent, cum se poate vizualiza în Fig. 3b,
degetul mare şi arătătorul sunt închise, în timp ce
restul de trei degete sunt deschise.

a

b

Fig. 3. Prehensorul antropomorf în poziţia închis – simulare în
realitate virtuală (a), prehensorul antropomorf închis parţial –
simulare în realitate virtuală (b).

Deoarece se doreşte captarea mişcării mâinii
umane, şi nu numai emularea acesteia, în cele ce
urmează se prezintă modalitatea dezvoltată în cadrul
acestei lucrări pentru detecţia mâinii umane, a
mișcărilor acesteia şi recunoaşterea de gesturi
folosind senzorii de îndoire.

Fig. 2. Interfaţa vizuală a componentei InterfaceController.

Aplicaţia InterfaceController este creată în
totalitate folosind framework-ul Microsoft .NET.
Aplicaţia InterfaceController foloseşte funcţionalitatea pusă la dispoziţie de către clasa SerialPort pentru
a scrie, şi eventual a citi date dintr-unul din porturile
seriale ale unui calculator. Aplicaţia este formată
din două componente arhitecturale, şi anume:
HandCOMMANDER – care transmite datele către
portul serial şi permite citirea datelor de la portul
serial și ViewComponent – componentă vizuală ce
utilizează aplicația GraspIT [2] , care permite
recepţia de semnale şi transformarea lor în comenzi
pentru un prehensor virtual (Fig. 3a şi Fig. 3b).
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2. UTILIZAREA SENZORILOR DE
ÎNDOIRE PENTRU CAPTURA
MIŞCĂRII MÂINII UMANE
Senzorii de îndoire (Fig. 4) reprezintă rezistente
electrice analogice[3],[4]. Aceştia funcţionează pe
principiul de divizori variabili ai tensiunii. Senzorii
de flexiune sunt creaţi dintr-un strat flexibil de
silicon care înconjoară o rezistenţă de carbon. Cu cât
în interiorul stratului flexibil se află mai mult
carbon, cu atât rezistenţa este mai mare, ceea ce
înseamnă că atunci când senzorul este îndoit,
carbonul din interiorul stratului flexibil produce o
rezistenţă direct proporţională cu raza de îndoire.
21

CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ

Fig. 4. Senzor de îndoire.

La momentul actual, există două tipuri de senzori
de îndoire, grupaţi după lungimea lor, şi anume
senzori de tipul 1 şi senzori de tipul 2, având
lungimea de 5,5 cm respectiv 12 cm. Senzorii folosiţi
în cercetarea prezentată în această lucrare sunt senzori
de tipul 2, de 12 cm, creaţi de către firma Flexibila[5]
pe baza tehnologiei patentate de către Spectra
Symbol. Senzorii au o rezistenţă care variază de la 10
KOhm, în cazul în care nu sunt îndoiţi până la 125
KOhm.
În cadrul cercetării prezentate, s-au folosit 5
senzori de 12 cm care s-au ataşat la o mănuşă, fiecare
senzor în parte fiind ataşat la fiecare deget realizând
componenta DigitalGlove ce este folosită în continuare pentru captarea de date de mișcare de la mâna
umană.
Senzorii au fost conectați la mănuşă astfel încât
senzorii de flexiune să atingă fiecare articulaţie a
fiecărui deget (Fig. 5), rezultând o modificarea a
rezistenţei senzorului la îndoirea degetului utilizatorului mănuşii. Odată cu îndoirea degetului,
rezistenţa pe senzor creşte, iar curentul care trece
prin senzor scade. Variaţia în curentul ce trece prin
senzor poate fi măsurată şi analizată folosind o placă
de tipul microcontroler conectată la un calculator.
Cei cinci senzori de îndoire sunt utilizaţi pentru
fiecare deget în parte cu scopul de detecţie a îndoirii.
La momentul îndoiri fiecărui deget, senzorii sunt de
asemenea îndoiţi în acelaşi unghi ca şi degetul. Toţi
cei 5 senzori sunt conectaţi la microcontroler, acesta
monitorizând fiecare port în parte în mod continuu.
Odată semnalul receptat de microcontroler, acesta
este analizat şi transmis către portul serial al
calculatorului. Calculatorul va recepţiona semnalul
pe care îl foloseşte în mediul virtual pentru mişcarea
falangelor unui prehensor antropomorf virtual.

Fig. Error! No text of specified style in document..
Mănușă de date cu senzori de îndoire – DigitalGlove.
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Sistemul implementat pentru captarea de date
folosind senzorii de îndoire are patru componente
principale (Fig. 6): mănuşă de date cu cei cinci senzori
– DigitalGlove: permite captarea de date de mişcare de
la mâna umană şi transferul lor către placa
ArduinoLeonardo; microcontroler ATmega32u4 (folosind implementarea Arduino Leonardo): permite analiza şi transferul datelor către un calculator; componenta
HandCOMMANDER: transformă datele recepţionate
de o mănuşă de date, le interpretează şi le transmite
către componenta de vizualizare; componenta
ViewComponent: permite vizualizarea mişcărilor
mâinii umane prin intermediul aplicaţiei GraspIT.

Fig. 6. Extinderea aplicației InterfaceController prin folosirea
mănușii de date.

Pentru implementarea sistemului s-a extins aplicaţia
InterfaceController şi anume, extinderea s-a făcut prin
folosirea componentei HandCOMMANDER pentru
comunicarea cu aplicația GraspIT.

3. CAPTAREA, ANALIZA ȘI
PROCESAREA MIȘCĂRII MÂINII
UMANE
Senzorul de flexiune reprezintă o rezistenţă
analogică variabilă care se modifică odată cu
aplicarea unei îndoiri. Îndoirea poate fi măsurată
în cazul în care senzorul este conectat la pinii
analogi ai unei plăci Arduino Leonardo (Fig. 7).
Pentru măsurarea rezistenţei, se foloseşte un
rezistor fix, care este folosit ca şi standard de
comparare (în cazul prezentat, s-a folosit un
rezistor de 22 KOhm).

Fig. 7. Conectarea unui senzor de îndoire-flexiune la placa
Arduino Leonardo.
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Senzorul de flexiune se mai numeşte şi divizor
variabil de tensiune, deoarece, divide cei 5V primiţi
între senzorul de flexiune şi rezistor. Astfel, citirea
intrării analogice este de fapt un măsurător al
voltajului. Cei 5 volţi primiţi ca şi tensiune de intrare
pe placă, sunt divizaţi în intervalul 0 şi 1023, o
valoare de intrare de 0V este citită ca şi o valoare de
0 de către placa Arduino Leonardo, iar o valoare de
5V este citită ca şi o valoare de 1023, sau, în cazul în
care senzorul este îndoit în aşa fel încât cei 5V sunt
împărţiţi în 2,5V pe fiecare parte, pe intrarea plăcii
Arduino Leonardo se citeşte valoarea 512.
Cum s-a putut observa din paragraful anterior,
senzorii de flexiune reprezintă dispozitive avansate
ce pot prelua diverse îndoiri cu o acurateţe foarte
mare. Din această cauză s-a ajuns la concluzia, că,

a

aceşti senzori se pot utiliza pentru captarea mişcării
de îndoire a degetelor unui utilizator.
Folosind cinci astfel de senzori de 12 cm, s-a
putut crea o mănuşă de date capabilă să capteze
îndoirea fiecărui deget al unui utilizator. Datele
captate sunt transmise către componenta de testare a
prehensiunii în mediul virtual (Fig.8).

Cum s-a constatat în urma testelor empirice
efectuate (Fig. 8), mişcarea mâinii este captată cu
o acurateţe foarte mare iar mişcarea fiecărui deget
în parte al unui utilizator poate fi reprezentat în
componenta de simulare funcţională.
Totuşi, această metodă de captare, chiar dacă
are o acurateţe foarte mare, nu reprezintă o
modalitate naturală de comunicare.

b

Fig. 8. Interacțiunea cu mediul virtual utilizând mănușa cu senzori de captare a mișcării: mâna strânsă (a),
numai doua degete strânse (b).

4. CONCLUZII
Metodele prezentate în această lucrare sunt
considerate de succes deoarece satisfac cerințele
funcționale și nefuncționale. Sistemul este utilizabil în timp real și este de asemenea accesibil sistemul nu are nevoie de echipamente costisitoare. Orice tip de utilizator îl poate utiliza
pentru cercetare sau pentru controlul unui prehensor antropomorf. În această lucrare am testat
interacțiunea dintre om și mediul virtual, folosind
senzori de îndoire pentru captarea mișcărilor
mâinilor umane și a fost creat un sistem complet
de comandă și control al unui prehensor an-

tropomorf virtual. În figura 9 este prezentată
schema sistemului propus pe baza mănușii de
date, echipată cu cinci senzori de îndoire.
Protocolul de comunicare este folosit ulterior
de restul aplicațiilor de captare a gesturilor pentru
a trimite date către mediul virtual și apoi la cel
real, prehensorul antropomorf cu cinci degete.
Modulele software obținute sunt HandProcessor,
HandCommander și HandSim (vezi Figura 9).
Lucrarea este o variantă a unei versiuni în
limba engleză și este destinată inginerilor de
robotică și mecatronică din România, care au
mai puțină tangență cu lucrările publicate în
limbi străine.

Fig. 9. Sistemul propus pentru comanda și controlul unei mâini antropomorfe virtuale
și a unui prehensor antropomorf real.
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