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1.Introducere
Lucrarea de față are două mari părți.
În prima parte este prezentată problema stabilității protezelor totale de șold (THR –
Total Hip Prothesis). Întrucât principiul biomimetic este unul de mare importanță în
protezare au fost introduse datele mecanice ale componentelor articulației coxale naturale:
proprietățile țesutului osos, ale cartilajul și încărcările din articulația coxală. Urmează un
mic istoric al protezelor totale de șold în care se punctează problemele întâlnite de-a lungul
timpului și soluțiile la acestea. Tot aici sunt enumerate cauzele principale care pot
determina pierderea stabilității THR prezentând în secțiunea care urmează THR ceramice
care adresează majoritatea cauzelor enumerate anterior – având totuși un neajuns,
zgomotul produs care apare accidental la unii pacienți.
O problemă strâns legată de investigarea stabilității THR o constituie achiziția datelor
biomecanice ale acesteia. Din metodele de culegere a datelor biomecanice se distinge, atât
ca istoric – datează de aproape 50 de ani, mijloace dezvoltate și aplicabilitate clinică –
analiza mersului. Efectuând un studiu preliminar asupra mijloacelor de analiză a mersului
folosite la noi în țară am constatat că nu există, după știința noastră, un stand de concepție
autohtonă, accesibil și totodată capabil de a fi instalat într-un salon de dimensiuni medii al
unui spital. În a doua parte a lucrării, care cuprinde în mare parte contribuțiile personale,
sunt prezentate cercetări făcute în direcția realizării unui stand accesibil de analiză a
mersului. Deși părând inițial a putea fi realizată pe durata unui ciclu doctoral, în final acest
deziderat s-a dovedit a fi nerealist. Totuși cititorul va aprecia că s-au făcut pași importanți
pentru realizarea acestuia.
În ce privește achiziția video printre realizări de pot enumera: realizarea unui model
matematic cu ajutorul căruia se poate obține cu mare precizie imaginea unui marcator
sferic în lumină difuză; realizarea mai multor algoritmi de calcul a poziției unui marcator
sferic plecând de la imaginea sa în lumină difuză – ultimul cu o precizie de 0,04mm pe
întreg domeniul spațiului de lucru în plan sagital cu o rezoluție a camerei de numai
1920x1680 – ceea ce este un rezultat notabil; realizarea calcului de amplasare a unor surse
luminoase pentru o iluminare cât mai variată a spațiului de lucru pentru triangulație inversă
în spectrul vizibil; imaginarea determinării poziției articulației coxale cu o singură cameră
video folosind doi marcatori suplimentari atașați pe poziții anatomice avantajoase.
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În ce privește achiziția datelor mecanice printre realizări se enumeră: realizarea unei
platforme rigide de mari dimensiuni cu senzori unidirecționali care promite un factor de
cross-talk mai mic de 0,5%; investigarea cu succes a fezabilității separării datelor pe
fiecare membru în parte; imaginarea unui mecanism de autocalibrare folosind platforma
Nitendo Balance Board a cărei precizie de funcționare în mod de încărcare static este
cunoscută; identificarea unor metrici integrative cu potențial pentru estimarea stării de
funcționare a articulației coxale; identificarea unei modalități de identificare a celei mai
reprezentative mostre dintr-un eșantion folosind mijloace de statistică robustă.
Lucrarea se încheie cu anexele care prezintă în detaliu programele de calcul folosite, în
speranța că se va găsi cineva care să continue să meargă pe acest drum spre realizarea
acestui deziderat de a avea un stand de analiză a mersului autohton de folos clinicilor din
țara noastră, și nu numai.
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2. Endoproteza de șold. Istoric. Probleme. Remedii
2.1. Hemiartroplastia articulației coxale
Hemiartroplastia a fost abordarea de pionierat în domeniul protezării șoldului, așa cum
vom vedea în continuare, dar se păstrează ca o opțiune demnă de luat în seamă, din ce în ce
mai populară, și în zilele noastre, având o serie de avantaje [1]:


se încadrează în trendul actual de conservare a articulației la înlocuire a capului
femural



se evită pierderea de țesut osos din acetabul și astfel se îmbunătățește o intervenție
chirurgicală ulterioară



este o excelentă soluție temporară oferind un punct de start bun pentru o intervenție
ulterioară și reducând costul total al intervenției



intervenția chirurgicală este mult mai ușoară



pacienții stau în spital mai puțin post-operator



timpul de întoarcere la viața normală a unui pacient prezintă o reducere semnificativă
datorită păstrării țesuturilor proprioceptive care ușurează mult reînvățarea mersului
după montarea protezei

2.2. THR ceramice – un posibil răspuns la problemele actuale
Protezele ceramice prezintă avantaje nete [1] față de celelalte tipuri de proteze, și
anume:
Formă stabilă datorată rigidității mari
În acest fel potrivirea dintre cupă și capul femural este aproape perfectă, nu există mici
diferențe ca în cazul protezelor metal/UHMWPE (polietilenă de înaltă densitate) care în
final duc la apariția celui de-al treilea corp și frecare abrazivă. Fenomenul de microdurizare
și abatere de la formă nu mai are loc grație acestei proprietăți a ceramicii de a-și păstra
forma sub solicitări mecanice mari.
Rezistență la uzură mare
Acest lucru se datorează în primul rând durității ridicate, ceramica fiind materialul care
se situează imediat după diamant în ceea ce privește duritatea cât și finisării excelente a
suprafeței care asigură o potrivire aproape perfectă între cele două părți ale protezei.
Mărimea rugozității suprafeței poate ajunge la Ra < 0.02m ceea ce este într-adevăr foarte
puțin.
3

Coeficientul de frecare în cazul articulațiilor ceramică/ceramică ajunge la 0,035 ceea ce
este un rezultat net superior articulațiilor metal/ UHMWPE sau metal/metal.
În ceea ce privește viteza de uzare aceasta s-a dovedit clinic mai mică de 0,005 mm/an,
astfel încât în urma unui studiu clinic desfășurat în 1998 [2] cercetătorii concluzionează că
atât deformarea protezei cât și uzura acesteia pot fi ignorate în cazul ceramică/ceramică
întrucât s-au dovedit a fi neglijabile.

Figura 1. Pacient feminin, 48 de ani, necroză la ambele capete femurale
b) Proteza după 11 ani de funcționare [1]

Datorită uzurii neglijabile durata de viață a protezei, fără a fi necesară intervenția de
revizie, este superioară (vezi Figura 1).

Figura 2. Proteză ceramică extrasă după 17 ani de funcționare [3]

Un studiu concret asupra unei proteze ceramice extrase ca urmare a pierderii aseptice a
stabilității a fost publicat în [3] (vezi Figura 2).
Radiografia efectuată înainte de îndepărtarea protezei (stânga), a arătat migrația cupei
acetabulare, tasarea și poziția varus a tijei – dar nu a existat nicio osteoliză evidentă. S-au
evidențiat urme de uzură ale pieselor ceramice (fiind dintre primele proteze implantate
calitatea acoperirii e mai slabă decât cea folosită astăzi) dar nu un volum semnificativ, în
plus particulele de uzură având dimensiuni de 3-4m.
Deși cu erori de proiectare și o realizare tehnică depășită în momentul de față protezele
de tip ceramic s-au dovedit un real succes având o perioadă de funcționare, fără revizie, de
peste 15 ani. Se așteaptă în continuare ca protezele ceramice de generația a 4-a să aducă o
creștere semnificativă a duratei de viață.
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Biocompatibilitate pe termen lung
Ceramica are o rezistență extrem de bună la coroziune.
În plus datorită higroscopicității deosebite imediat ce proteza este montată în vivo se
formează pe suprafața ei un film proteic care blochează orice flux de ioni dinspre proteză
spre organism și deci făcând ca aceasta să fie acceptată de către acesta.
Absența uzurii cu al treilea corp
Acest lucru se datorează durității deosebite a ceramicii care nu este întrecută decât de
diamant. În procesul montării apar inerent particule care ajung la interfața dintre cele două
componente ale articulației coxale. Spre deosebire însă de articulațiile cu UHMWPE, în
care corpurile străine se înfig, în cazul articulației ceramică/ceramică aceste corpuri străine,
sub acțiunea forțelor mari din articulație, sunt pur și simplu zdrobite și eliminate ca și
reziduuri de către lichidul sinovial.
Modularitate
Faptul că proteza nu se montează direct pe tija ancorată în osul femural ci prin
intermediul unui piese de legătură asigură pe de o parte un proces de înlocuire mai ușor, iar
pe de altă parte asigură și o particularizare a acestuia întrucât atât dimensiunea capetelor
femurale cât și lungimea pieselor de susținere ale acestora pot fi alese. Pe lângă aceste
aspecte pozitive care le recomandă, protezele ceramice prezintă și un dezavantaj specific –
considerat de unii pacienți inacceptabil și anume producerea unor zgomote specifice (un fel
se scârțâituri, chițăituri, etc.) – cu o incidență care se întinde, așa cum este raportată de
studii, de la 1%, la 3-7% (majoritatea), până la 20% dintre protezele urmărite [4].
Cauza acestor zgomote a făcut obiectul unor cercetări. Inițial s-a crezut că zgomotul
provine de la componentele ceramice, fiind asociat cu frecvența de rezonanță a capului
femural, dar această presupunere s-a dovedit greșită, întrucât mai multe studii [5,6] au
demonstrat o frecvență de rezonanță a articulației ceramice peste domeniul audibil. Apoi
s-a presupus că partea metalică este răspunzătoare dar nu s-au obținut rezultate
concludente. Guițatul articulației a fost relaționat cu ultima generație de dispozitive
ceramică pe ceramică la care a fost introdusă o abordare individuală de fabricație pentru
capul femural respectiv cupa acetabulară, protezele inițiale de ceramică fiind confecționate
diferit, având ca fază avansată de realizare o operație de lepuire împreună a componentelor
– fază care lipsește la protezele actuale. În varianta actuală capul femural și cupa
acetabulară au raze diferite (Figura 3) permițând antrenarea lichidului sinovial în
articulație.
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Această particularitate constructivă se pare că este la baza zgomotului accidental din
articulație așa cum demonstrează un studiu din 2010 [4].

Figura 3. Joc proteze ceramice [4]

Acest studiu atribuie zgomotul tranziției dintre mișcarea de rostogolire și cea de
alunecare, tranziție care în condițiile sedimentării proteinelor din lichidul sinovial poate
duce la apariția fenomenului zgomotos de stick-slip.

2.3. Achiziția datelor biomecanice – o problemă deschisă
Datele biomecanice ale articulației sunt utile în primul rând pentru construirea unor
simulatoare de articulație coxală pentru testarea adecvată a protezelor de șold. Astfel un
studiu recent [7] adoptă o poziție critică asupra simulatoarelor de articulație coxală
existente, relevând necesitatea standardizării modelării cinematice și dinamice a mersului.
Un simulator al articulației coxale ar trebui să reproducă cât mai fidel condițiile fizice și
fiziologice din aceasta. Deși există multe dispozitive numite ”simulatoare biomecanice” ele
de fapt nu întrunesc cerințele unui astfel de dispozitiv, fiind de fapt mașini de teste de
uzură și nimic mai mult. Deplasările unghiulare, vitezele și accelerațiile cât și cinetica
mersului – tiparele de încărcare sunt ignorate [8].
Un studiu din 2008 [9] pe un număr de 16 modele de mașini de încărcare pentru studiul
uzurii articulației coxale arată mari deosebiri între acestea privind numărul de grade de
libertate, amplitudine unghiulară, încărcare și frecvența de lucru, poziția de fixare a
protezei, tipul de lubrifiant folosit ș.a. Dar lucrul cel mai interesant este că autorii reclamă
faptul că nici o mașină nu reproduce complexitatea mersului uman. De-a lungul mai multor
ani [10] efortul de cercetare a fost concentrat pe dependența între cuplul de materiale
folosit în articulație și rata de uzură, rezultatele raportate cunoscând o dispersie pronunțată
tocmai datorită condițiilor de încercare diferite.
Plecând de la două cercetări de referință privind domeniul de mișcare al articulației
coxale [11], respectiv încărcarea la care este supusă aceasta în timpul mersului [12] a fost
adoptat în anul 2002 [13] de către comitetul de standardizare ISO, standardul ISO14242-1,
6

care reprezintă un pas semnificativ înainte pentru rezolvarea problemei incompatibilității
mașinilor de testare a articulație coxale. Rezultatele folosite în [13] au fost îmbunătățite în
[7] în sensul obținerii unui set de date care prezintă variații continue, line, ale valorilor
discrete raportate de standardul inițial și care sunt publicate la sfârșit în articol.
În urma unor studii cu proteze instrumentate [8,9] s-a evidențiat o corelație bună între
încărcările din articulație și forțele raportate la interfața membru inferior-suprafață de
sprijin. Acest lucru deschide perspectiva estimării stării de sănătate a articulație coxale prin
studiul comportamentului exterior al pacientului pre și post-operator. Cum cel mai frecvent
și în același timp util domeniu de mișcare al articulației îl constituie mersul avem ca
domeniu de studiu direct legat de investigarea stării articulației șoldului analiza clinică a
mersului – care are ca scop furnizarea de date relevante medicului specialist pentru
facilitarea deciziilor acestuia.
Deși pare un domeniu accesibil pentru o abordare științifică detaliată, analiza mersului
este și în prezent un domeniu nerezolvat în totalitate prezentând încă probleme rămase
deschise. O primă critică valabilă cel puțin pentru decada anterioară este cea a unei
variabilități inacceptabile a măsurătorilor [16,17] dar, așa cum practica a demonstrat,
această problemă poate fi adresată eficient folosind tehnici adecvate de asigurare a calității
[18]. A doua critică majoră a analizei constă în dificultatea interpretării datelor culese.
Aceasta se datorează cel mai probabil faptului că achiziția cu acuratețe a măsurătorilor și
oferirea unei interpretări exacte din punct de vedere biomecanic este extrem de dificil
întrucât un număr foarte mic de persoane pot avea competențe în ambele arii simultan. Ca
un răspuns la această problemă acum este din ce în ce mai acceptată separarea conceptuală
între procesul de estimare a parametrilor biomecanici plecând de la măsurători și procesul
de luare de decizii pe baza acestor parametri. Ca și rezultat al analizei mersului avem deci
descrierea deficiențelor care sunt cel mai probabil în măsură să afecteze abilitatea de a
merge [19].
Un stand de analiza mersului ar putea fi descris ca un mijloc de investigație ținând de
domeniul mecanicii solidului rigid, cu determinări ale încărcărilor statice ale articulațiilor
(statica) cât și al încărcărilor dinamice (cinetica) și mișcărilor membrelor (cinematică).
Primele demersuri de a înțelege cinetica articulației datează încă de la 1939 [20], având
ca metodă de studiu calculul maselor și accelerațiilor – masele membrelor fiind deduse din
măsurări pe cadavre, la care se adaugă odată cu apariția platformelor de forță [21] și
folosirea acestora [12,22]. S-au dezvoltat mai multe modele matematice [12,21,23,24] care
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au permis determinarea forțelor care se exercită în articulația coxală care s-au dovedit
apropiate de cele culese cu proteze instrumentate, modelele fiind astfel validate.
Cu toate acestea modelele matematice sunt probleme de dinamică inversă și astfel
necesită date cinematice (traiectorii ale membrelor) și cinetice (forțele exercitate de subiect
asupra platformei de forță) pentru determinarea forțelor, tensiunilor, momentelor, etc.
Astfel parametrii geometrici, masele, centrele de masă și momentele de inerție ale
membrelor și corpului sunt necesare pentru a modela cu acuratețe articulația. Standardul de
facto pentru analiza mersului constă în măsurarea forțelor folosind platforme de forță iar
cinematica membrelor se determină prin achiziție video.
După știința noastră nu există încă la noi în țară un stand de concepție proprie de analiză
a mersului care să permită culegerea efectivă a datelor relevante pentru o analiză clinică, și
de aici preocuparea pentru realizarea unui astfel de instrument.
Continuarea lucrării reprezintă demersurile făcute de autor pentru realizarea unui stand
propriu de analiză a mersului – demers care, datorită complexității problemei, nu s-a
materializat într-un astfel de dispozitiv concret efortul dovedindu-se mult mai mare decât
estimasem inițial, depășind semnificativ un ciclu doctoral. Cu toate acestea cititorul va
putea aprecia progresele semnificative făcute în direcția respectivă.
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3.Captura parametrilor cinematici ai mersului
Probabil că mersul, care este activitatea cea mai frecventă și cu forțe mari de contact
este activitatea cea mai “optimizată” anatomic pentru antrenamentul referitor la nivelul
și/sau consumul de energie. Daca această ipoteză este valabilă, se poate aștepta faptul că
criteriul solicitării sau criteriul energetic folosite pentru calculul forțelor interne, să
conducă la rezultate foarte bune pentru mers, dar la date mai puțin realiste pentru celelalte
activități.

3.1.Elemente introductive
3.1.1.Critici ale sistemelor actuale de achiziție a mișcării
Pentru a înregistra mersul se folosesc de regulă marcatori atașați pe piele deasupra
protuberanțelor osoase mai reprezentative, aceștia fiind LED-uri luminoase [23,24] sau
marcatori reflexivi [25] achiziția mișcării marcatorilor făcându-se în mod obișnuit cu
camere fotografice [23] iar în sistemele de achiziție moderne, performante, cu camere
video cu infraroșu [25].
Sistemul VICON este considerat unul dintre sistemele de vârf în ceea ce privește
captura mișcării. Totuși aceasta nu-l scutește de a fi privit și din punct de vedere critic, al
dezavantajelor sale:
-

Cost semnificativ (instalația din UPB are un cost aproximativ de 100.000 euro)

-

Restricții în ceea ce privește amplasarea marcatorilor (restricțiile sunt date de
tipurile de plugin-uri achiziționate pentru instalație)

-

Procesare automată a datelor deficitară – ceea ce implică necesitatea unei
prelucrări manuale, cadru cu cadru, ceea ce face astfel achiziția de date un
proces relativ greoi

În aceeași categorie a prețului prohibitiv se numără și sistemele C-Option și Opti-Track
enumerate mai sus.
Spre deosebire de VICON care obține acuratețea spațială folosind triangulația cu mai
multe camere video sincronizate, sistemul Opti-Track folosește aparent o abordare de
triangulație inversă: avem mai mulți emițători a căror emisie este reflectată către camera
poziționată central determinându-se pe baza semnalului reflectat de marcatori pozițiile
acestora.

9

Această abordare ne-a inspirat pentru folosirea triangulație optice în spectrul vizibil,
explorată într-un capitol următor.
3.1.2.Achiziția video în interioare de dimensiuni uzuale
Din teorie este recomandat ca spațiul pentru achiziția mersului să aibă dimensiuni mari
pentru a se evita eroarea de paralaxă care apare la filmarea într-un spațiu apropiat.

Figura 4. Schemă care arată micșorarea erorii de paralaxă odată cu distanța [19]

Dependența erorii de paralaxă cu distanța, exemplificată grafic în Figura 4, poate fi
sintetizată în tabelul următor.
Din aceste considerente rezultă dimensiunile minime ale spațiului de achiziție video
pentru analiza mersului exemplificate în Figura 5.
TABEL 1. Paralaxa pentru o abatere de 1,5m funcție de distanță [19]
Distanța față de camera

Paralaxa la 1,5m distanță de la

video (m)

axa vizuală
3

27

4

21

5

17

6

14

8

11

10

9

12

7

Se recomandă ca filmarea să se facă cu zoom, încadrând cât se poate de apropiat
subiectul care trebuie să fie bine luminat pentru o imagine clară.
În practică spitalele sau spațiile clinice nu dispun de un astfel de spațiu – ca și
reprezentare concretă există un spital în București care o platformă de forță, pentru
10

captarea elementelor dinamice ale mersului dar care este amplasată într-un spațiu
insuficient pentru instalația de captură video de care dispune.

Figura 5. Spațiu minim recomandat pentru achiziție video [19].

În concluzie este interesant de abordat problema achiziției video în spații de dimensiuni
uzuale.
În primul rând este problematică folosirea triangulației într-un astfel de spațiu, cerințele
puse de sistemul VICON fiind un argument în acest sens.
În consecință vom avea o singură cameră video.
Spațiul fiind mic vom avea o eroare de paralaxă semnificativă.
Acest lucru nu este însă definitoriu pentru analiză și iată de ce. Vom folosi un sistem de
achiziție a mișcării cu marcatori a căror poziție va fi determinată. Pe baza acestora se va
construi un model al mișcării iar analiza se va face exclusiv pe acest model ignorând
înregistrarea video originală.
Ca și spațiu de lucru – în care subiectul se deplasează, am putea avea unul cu lungimea
de 1,6 m (cât este lungimea medie a unei secvențe de pași) și încă 0,4 m pentru tălpile
subiectului ~ 2m în lungime, 0,6m adâncime și înălțime peste 1,2m.
Cu o cameră video uzuală de 35mm, avem o claritate bună a imaginii între 2,1 și 2,7m,
unghiul acesteia de deschidere fiind suficient pentru acoperirea spațiului de lucru definit
mai sus [26].
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În plus pentru a nu avea fluctuații luminoase în imaginea înregistrată de camera video
digitală, vom avea o lumină continuă, produsă de LED-uri iar nu una produsă de o sursă
alimentată la curent alternativ.
Datorită faptului că este relativ ușor de confecționat o sursă luminoasă cu LED-uri care
să aibă o anumită formă specifică, s-ar putea aplica triangulația inversă folosind marcatori
sferici reflectivi (care practic pot fi obținuți din globuri de Crăciun sferici, de plastic).

Figura 6. Secvența de mers, întoarceri și opriri recomandată pentru o bună achiziție video cu o cameră fixă [19]

În concluzie vom avea o singură cameră video, cu o frecvență de achiziție cât mai mare,
care va filma spațiul cuprins între 2,1 și 2,7 distanță, spațiu care este iluminat cu surse de
anumite forme compuse din LED-uri permițând obținerea triangulației inverse pe marcatori
sferici reflectivi amplasați în poziții anatomice bine definite ale subiectului.
În plus spațiul de lucru va fi închis, sursele de lumină cu LED-uri fiind unicele surse de
lumină – datorită alimentării cu curent continuu și fluxului de lumină constant necesar
pentru filmare, iar pereții vor fi colorați uniform asigurând un contrast cromatic bun cu
marcatorii folosiți pentru achiziție.

3.2.Imaginea exactă a unui marcator sferic folosind o cameră video ideală
După cum am putut constata din materialul anterior modalitatea de a captura cu precizie
poziția unui marcator sferic în spațiul de lucru este necesară pentru analiza mersului.
Pentru început este necesară generarea imaginii exacte a unui marcator pornind de la
poziția sa în spațiu.
3.2.1.Modelul matematic al unei camere video ideale
Un model al unei camere video ideale a fost dezvoltat în lucrarea [27].
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O cameră video ideală [28] asociază o scenă 3D la planul pixelilor folosind proiecții
lineare drepte. Avem un punct focal F prin care scena 3D este proiectată în planul pixelilor
folosind linii drepte (Figura 7).
În Figura 7 punctul F este punctul focal al camerei video digitale ideal și are un sistem
de coordonate cu axa FX orientată către planul din fundal, FY orientată orizontal cu sensul
pozitiv către partea dreaptă a observatorului și axa FZ verticală cu valoarea pozitivă în sens
ascendent.
Notăm distanța dintre F și planul din fundal cu d.
În acest sistem de coordonate un marcator de rază R (colorat în negru ) are poziția
definită de către coordonatele X, Y, Z.
Avem un plan al imaginii paralel cu planul din fundal aflat la distanța f de către F, cu
un sistem de coordonate definit de două axe: Ox – orizontală, Oy – verticală.
Elementul cheie al modelului unei cameră video ideală constă în faptul că regiunea din
fundal care este înregistrată pe matricea pixelilor poate fi văzută în două sisteme de
coordonate simultan. Primul este cel al planului din fundal având ca unitate de referință
mm. Al doilea este sistemul de coordonate al însuși planului imaginii care poate fi
suprapus peste primul sistem de coordonate prin proiecție prin punctul focal F rezultând o
axă Ox orizontală și o axă Oy verticală cu unitatea egală cu lățimea unui pixel. Acest al
doilea sistem este necesar pentru calculul cu precizie al imaginii prin calcul integral.
Notăm cu C numărul de coloane al matricei de pixeli și cu R numărul de linii al
aceleiași matrice, obținute direct din rezoluția camerei video digitale exprimate adesea sub
forma PC x PR.
Notăm cu l și h dimensiunile panoului din fundal, și cu pl lățime pixel în mm în planul
din fundal.
Din suprapunerea celor două sistem de coordonate se poate obține legea de conversie
între cele două sub forma

pl  l  C 1  h  R 1 mm

(1)

Pentru un punct în panoul din fundal cu coordonatele d, yFXYZ, zFXYZ exprimate în
sistemul de coordonate FXYZ, coordonatele x și y în sistemul de coordonate OXY sunt
date de ecuațiile:
l
( y FXYZ  )
2
x
pl
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(2)

h
( z FXYZ  )
2
y
pl

(3)

În spațiu de lucru avem lumină continuă (produsă de surse de iluminat cu curent
continuu – LED-uri) difuză și uniformă – fără variații de luminozitate și fără reflexii
notabile ale scenei. Atât culoarea de fundal cât și culoarea marcatorului sunt bine definite
și uniforme. Vom considera în cele ce urmează, pentru simplificare, că este alb plin iar
culoarea marcatorului este negru.

Figura 7. Modelul unei camere video digitale ideale [27]

În aceste condiții imaginile obținute vor conține pixeli colorați cu o combinație liniară
ale celor două culori principale existente în scenă [28b].
Notăm cu  partea pixelului acoperită de către imaginea marcatorului, care poate lua
valori între 0 – neacoperit și 1 – acoperit în întregime. Pentru simplitate vom considera
culoarea marcatorului (F – de la foreground) ca având valoarea 1 și culoarea planului din
fundal (B – de la background) ca având valoarea 0.
Culoarea pixelului ( c ) va fi dată de ecuația

c  F  (1   ) B    1  (1   )  0   .

(4)

Relația (4) face legătura dintre spațiul continuu al proiecției marcatorului și spațiul
continuu al culorilor.
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3.2.2. Obținerea legii matematice ce descrie elipsa proiecției marcatorului
Pentru un marcator sferic liniile tangente la suprafața acestuia care pleacă din punctul
focal F al camerei video ideale formează un con.
Intersecția unui con cu un plan este fie o elipsă, o parabolă sau o hiperbolă.
În cazul nostru concret al marcatorului aflat în spațiul de lucru, intersecția dintre conul
produs de tangentele din F la suprafața marcatorului și planul de fundal este o elipsă.
Aflarea proiecției marcatorului coincide deci cu aflarea ecuației acesteia.
Ca punct de pornire avem poziția marcatorului în spațiu identificată prin coordonate MX,
MY, MZ ale punctului M în sistemul de referință FXYZ.

Figura 8. Poziție marcator cu centru M în spațiu.

În Figura 8 avem proiecția în planul imaginii V pentru M, iar proiecția lui F apare în
centrul de simetrie al planului imaginii, F fiind situat la distanța d de acesta.

Figura 9. Se începe de la așezarea marcatorului în poziție orizontală pe axa vizuală

Interesează intersecția dreptelor duse din F, tangente la marcator, cu planul imaginii.
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Pentru obținerea punctelor tangente la suprafața marcatorului am procedat din aproape
în aproape, plecând de la o poziție la care acestea se pot determina folosind mijloace de
geometrie elementară și aplicând mai multe rotații, în jurul punctului F, în secvență.
Pentru început vom considera marcatorul plasat pe axa FP (vezi Figura 9).
Distanța centrului marcatorului față de focalul F este dată de
(5)

Figura 10. Marcatorul de rază R situat la distanță L față de F. Privire de sus

Pentru început considerăm marcatorul plasat pe axa FX, aflat la distanța L de punctul
focal F (Figura 10).
Se obțin apoi coordonatele a 8 puncte tangente la marcator (vezi Figura 11).

Figura 11. Punctele tangente la marcatorul M

vând punctele tangente complet definite prin cele 3 coordonate X, Y, Z se trece la
rotație în jurul axei verticale cu unghiul α (vezi Figura 12).
16

(1)

Figura 12. Punctele tangente rotite în jurul axei Fz

După încă o rotire în jurul unui vector în plan orizontal (vezi Figura 13) se obțin puncte
care definesc imaginea marcatorului (vezi Figura 14) la intersecția cu planul imaginii a
dreptelor obținute din unirea punctului F cu punctele tangente.

Figura 13. Rotație în jurul unui vector unitate situat în planul FXY

Odată obținute cele 8 puncte în planul imaginii se trece la obținerea legii elipsei.
În continuare avem de rezolvat ecuația elipsei folosind 5 din cele 8 puncte de pe contur.
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Figura 14. Determinarea proiecției punctelor de tangență pe panoul din fundal

Avem de căutat o formulă de tipul

ax 2  bxy  cy 2  dx  ey  f  0

(2)

Figura 15. Elipsa conturului marcatorului în planul imaginii la o rezoluție 120x90

Pentru a determina coeficienții a, b, c, d, e, f avem de rezolvat ecuația:

x2
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

xy

y2

x

y

2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

1

x

x1 y1

y

x1

y1 1

x

x2 y 2

y

x2

y2 1

x

x 3 y3

y

x3

y3 1

x

x4 y 4

y

x4

y4 1

x

x5 y 5

y

x5

y5 1
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0

(3)

Pentru a depăși erorile cauze de operarea cu numere mari a fost folosit un factor de
scalare SF (Scale Factor).

SF  0,01

(4)

Odată făcută această modificare rezultatul furnizat de (3) a fost exact. Singurul
inconvenient constă în faptul că acest factor de scalare SF trebuie folosit judicios în
calculele următoare pentru a prezenta rezultatele finale în valori reale.
3.2.3. Funcțiile care determină conturul elipsei și primitivele lor
În ordine de exprima cu acuratețe suprafața acoperită pentru fiecare pixel vom exprima
conturul elipsei prin două funcții matematice YSup(x) respectiv YInf(x) (vezi Figura 16)
urmând ca prin integrarea acestora folosind metoda Leibnitz-Newton să obținem cu
acuratețe aria pentru fiecare pixel în parte.
Pentru a ajunge la expresiile funcțiilor sus amintite am procedat după cum urmează.
  b 2  4ac

(5)

m

2cd  be


(6)

n

2ae  bd


(7)

D  (cd 2  bde  ae 2  f)

(8)

Am făcut apoi schimbarea de coordonate definită de (9)-(10)

X  xm

(9)

Y  ym

(10)

Am introdus trei noi termeni prin relațiile (11)-(13).

A

a
D

(11)
(12)

C

c
D

(13)

Cu acești noi termeni introduși ecuația inițială definită de (2) poate fi rescrisă sub forma
(14).
AX 2  BXY  CY 2  1
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(14)

Figura 16. Exemplificare descriere contul elipsă cu ajutorul a două funcții YSup(x) respectiv YInf(x)

Pentru rezolvarea acesteia se introduce mai întâi mărimea M definită de (15).
M  4 AC  B 2

(15)

Cu ajutorul acestei mărimi introduse se pot determina, din rezolvarea ecuației (14),
YSup(X) și YInf(X) (Formulele (16) respectiv (17)).
 BX  4C  MX 2
YSup ( X ) 
2C

(16)

 BX  4C  MX 2
2C

(17)

YInf ( X ) 

Pentru calculul zonei acoperite a fiecărui pixel avem nevoie de primitivele acestor
funcții, descrise în (18), (19).
YPSup ( x )   YSup ( x )dx

(18)

YPInf ( x )   YInf ( x )dx

(19)

Folosind un program de calcul formal a fost determinată expresia lui YPSup(x) în (20)
respectiv a lui YPInf(x) in (21).
YPSup ( x ) 


 B( x  m) 2 ( x  m)
1
M

4C  M ( x  m) 2 
tan 1  ( x  m)
4C
4C
4C  M ( x  m) 2
M


YPInf ( x ) 


 B( x  m) 2 ( x  m)
1
M

4C  M ( x  m) 2 
tan 1  ( x  m)
4C
4C
4
C

M
( x  m) 2
M











(20)

(21)

Având relațiile din (20) și (21)se poate aplica relația Leibnitz-Newton pentru aflarea
ariei de sub graficul funcției.
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(22)
(23)

Tot ceea ce rămâne de făcut este determinarea tuturor cazurilor de acoperire ale
pixelilor și apoi aplicarea cu judiciozitate a formulelor (22),(23) pentru aflarea ariei
acoperite pentru fiecare pixel în parte.
3.2.4.Clasificarea pixelilor după modul de acoperire de către proiecția
marcatorului
Matricea pixelilor poate fi privită ca o foaie de hârtie de matematică, în care pătrățelele
sunt pixelii iar liniile albastre, verticale și orizontale, delimitează la fiecare intersecție un
punct de definiție al unui pixel (PD). Un pixel este definit de 4 astfel de puncte. Un PD este
definit de coloane, respectiv linia sa (vezi Figura 17).

Figura 17. Planul de pixeli. Fiecare pixel este definit de patru puncte de definiție PD

Pentru a putea clasifica pixelii este nevoie mai întâi de o funcție ajutătoare care să
determine dacă un anumit PD este în interiorul sau pe contorul elipsei – având în acest caz
valoarea 1 iar în cazul în care este exterior imaginii marcatorului având valoarea 0.
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Tabel 2. Tipuri de pixel
Stare PD

Denumire tip

(în secvență: stânga jos,

pixel

Explicație

dreapta jos, stânga sus,
dreapta sus)
0000

0

Pixel situat complet în afara elipsei

1111

1

Pixel complet acoperit de elipsă

1000

psv

Pixel având colțul din Sud-Vest acoperit de elipsă

1010

pv

Pixel având colțurile dinspre Vest acoperite de elipsă

1011

pn2v

Pixel având colțurile din Vest și Nord acoperite de elipsă

1100

ps

Pixel având colțurile dispre Sud acoperite de elipsă

1101

ps2e

Pixel având colțurile din Sud și Est acoperite de elipsă

1110

ps2v

Pixel având colțurile din Sud și Vest acoperite de elipsă

0111

pn2e

Pixel având colțurile din Nord și Est acoperite de elipsă

0101

pe

Pixel având colțurile din Est acoperite de elipsă

0100

pse

Pixel având colțul din Sud-Est acoperit de elipsă

0010

pnv

Pixel cu colțul din Nord-Vest acoperit de elipsă

0011

pn

Pixel cu colțurile din Nord acoperite de elipsă

0001

pne

Pixel cu colțul din Nord-Est acoperit de elipsă

Figura 18. Tipuri de pixel din punct de vedere al gradului de acoperire de către elipsă

Pentru a exprima aria acoperită din fiecare pixel sunt necesare anumite funcții
ajutătoare.
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Una din ele este XAreaSup(x1,x2,ybase) care calculează aria cuprinsă între graficul lui
YSup și linia orizontală dată de ybase între valorile x1 și x2.
(24)

Următoarea este XAreaInf
(25)

Pentru rezolvarea intersecției cu linia orizontală am procedat după cum urmează.
Alegând y-ul corespunzător liniei orizontale ecuația fundamentală a elipsei se rezumă la
o ecuație de gradul doi în x. Aceasta are două soluții.
Vom nota cu XInf(y) funcția care dă prima soluție, minimă, iar cu XSup(y) funcția care
dă soluția a doua, maximă.
Cu ajutorul funcțiilor definite în (24) și (25) și a funcțiilor XSup(x) și XInf(x) se rezolvă
majoritatea funcțiilor de acoperire ale pixelilor.
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Cazurile pv și pe necesită interpretarea ecuațiilor elipsei cu coordonatele inversate.
Se obțin funcțiile YAreaSup și YAreaInf similar ca pentru funcțiile XAreaSup și
XAreaInf. Pe baza acestora se rezolva pe și pv (36-37)
(36)
(37)

Procesul de calcul este unul exact – ariile de acoperire sunt exacte dar este laborios și
din această cauză el trebuie verificat cu atenție.
Verificare va consta în compararea ariei tuturor pixelilor cu aria teoretică a elipsei.
Formula pentru aria teoretică a elipsei este dată de relația (38).
Area  2 / 4 AC  B 2
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(38)

Unde A,B și C sunt coeficienții introduși de relațiile (11)-(13).
Maximul abaterii a fost mai mică de 10-9 pentru un marcator plasat din 5 în 5 cm în
spațiul de lucru ceea ce confirmă validitatea metodei.
3.2.5.Critica metodei
După știința autorului algoritmul descris anterior, deși bazat pe o matematică de nivel
mediu, este genuin. Nu am găsit nicăieri în literatură formalismul matematic necesar
rezolvării cu exactitate a imaginii unui marcator sferic.
Aceasta are și o explicație logică. În mod tradițional software-urile de randare în jocuri
și alte aplicații 3D au ca pas final discretizarea imaginii printr-un proces de rasterizare
[29]. Acest proces este aproximativ dar, ceea ce este foarte important din punct de vedere
al aplicațiilor respective, este foarte rapid. Modelul propus în această lucrare presupune
mai mult calcul specializat și deci este lent și neinteresant pentru aplicații de modelare. Și
de aici poziționarea sa aparte pe ”piața” metodelor de randare a unei sfere în 3D, fiind
astfel un produs de nișă.
Utilitate
Pe de o parte o cameră video ideală nu este o abstractizare fără fundament real.
Evoluția camerelor video din ultimul timp le apropie din ce în ce mai mult de acest
deziderat, imaginea produsă de acestea apropiindu-se deci din ce în ce mai mult de
rezultatul pe care l-ar produce o cameră video ideală.
Ca și consecință dezvoltarea unor algoritmi eficienți de regăsire a poziției unui marcator
pe baza imaginii sale produse de către o cameră video ideală – problemă care este adresată
în continuare va fi utilă și pentru cazul unor camere video reale (desigur cu unele
compensări). De fapt această abordare este deja una consacrată (dezvoltarea unor algoritmi
matematici care funcționează în spațiul ideal și particularizarea prin algoritmi de
compensare la zgomot pentru camerele video obișnuite).
Odată implementat acest model matematic își dovedește utilitatea datorită faptului că
este posibilă simularea plasării de marcatori la diferite poziții în spațiu cu o precizie oricât
de mare permițând rezolvarea unor clase de probleme care altfel nu ar fi fost posibile cu un
efort rezonabil din simplul motiv că poziționarea și captura poziției unor marcatori cu
camere video obișnuite de-a lungul a sute de poziții în spațiul de lucru ar fi fost, pur și
simplu prohibitivă din punct de vedere al efortului de realizare.
Schema de folosire a algoritmului este descrisă în Figura 19.
Ca regulă generală avem variația marcatorului de-a lungul unor poziții bine definite în
spațiul de lucru. Pentru fiecare poziție se calculează imaginea sa. Apoi, plecând de la
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această imagine mai mulți algoritmi de regăsire a poziției marcatorului sunt încercați,
comparând rezultatul produs de aceștia cu poziția etalon – care a fost folosit pentru
construirea imaginii.

Figura 19. Mod de utilizare a algoritmului exact de calcul a poziției unui marcator.

Pe lângă această clasă de probleme, care va fi atacată în capitole următoare, o alta a fost
prima adresată.
În practică camerele video prezintă o discretizare a adâncimii de culoare, de regulă pe 8
biți, având adică 28 = 256 de nivele.
Maparea de la spațiul continuu al culorilor la cel discret, cu 256 de valori, se face printro funcție de discretizare care are următoarele constrângeri: trebuie să fie bijectivă, să
conțină valorile extreme în codomeniu (0 și 1 în cazul nostru) și trebuie să aibă în
codomeniu 256 de valori distincte [29].
O astfel de funcție de discretizare are, teoretic cel puțin, un efect de pierdere a
informației.
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Întrebarea care se poate pune este: pentru o poziție dată P a unui marcator, cât de mult
poate fi variată aceasta pe axele Px, Py, Pz (paralele cu Fx, Fy, Fz) astfel încât imaginea
rezultată să fie identică cu cea a marcatorului din poziția P?
În studiul [27] am simulat înregistrarea cu o cameră video cu rezoluția de 1920x1680
pentru marcatori cu diametre de 25, 30 respectiv 40 mm, pe baza modelului descris mai
sus.
Funcția de discretizare a adâncimii de culoare a fost

c  round (  (28  1)) /( 28  1)

(39)

A fost simulat un senzor digital cu diagonala unghiului vizual de 46. Parametrii scenei,
d = 2700mm, lățimea w = 2000mm și înălțimea h = 1125mm care asigură o adâncime
suficientă a câmpului vizual [26].
Spațiul explorat va fi suficient pentru jumătatea unui pas, cu dimensiunile de 1000 mm
x 600 mm x 450 mm cu variația poziției marcatorului din 50 în 50 mm în fiecare direcție.

Figura 20. Deplasarea maximă a marcatorului astfel încât imaginea sa să rămână constantă

Calculul a fost făcut pe un calculator personal cu un procesor Intel® Core™ i5-2430
CPU @ 2.40 GHz, Windows 7, cu un program scris în Java 1.8.0_51 x64 JVM.
Timpul de calcul pentru marcatorul de 40 mm diametru a fost de 7347 secunde pentru
2167 poziții, pentru marcatorul de 30 mm diametru de 8077 secunde pentru 2209 de poziții
iar pentru marcatorul de 25 mm diametru a fost de 8013 secunde pentru 2218 poziții.
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Numărul de poziții variază cu diametrul marcatorului pentru că au fost luate în considerare
doar acele poziții pentru care imaginea marcatorului se încadra complet în imagine.
Cea mai rea precizie este pe axa Fx – care vine de la punctul focal către panoul din
fundal și aceasta corespunde bine intuiției comune căci, într-adevăr, imaginea unui
marcator se modifică cel mai lent atunci când îl apropiem către sau îl îndepărtăm de
punctul focal al camerei video.
Cele mai mari valori pentru dx apar lângă axa vizuală și, pentru a nu influența celelalte
rezultate, a fost creat un al doilea set de date cu toate pozițiile marcatorilor situate la cel
puțin 100 mm depărtare de axa vizuală, iar graficul cu acest set de date este prezentat în
cadranul 4.
Rezultatele obținute au fost interesante din punct de vedere al analizei mersului.
După cum se vede abaterea maximă este mai mică de 3mm, ceea ce, la o primă analiză
pare suficient pentru un stand fără pretenții de exactitate.
O primă consecință ar fi să aliniem camera astfel încât axa vizuală să fie decalată față de
zonele în care se dorește achiziția cu exactitate a coordonatei de adâncime a marcatorului.

3.3.De la imaginea marcatorului la poziția sa în spațiu
Se pune problema inversă, a regăsirii poziției unui marcator sferic pe baza imaginii sale
calculate [30].
În literatura de specialitate găsim lucrări care descriu algoritmi care pot detecta cu
precizie de sub dimensiunea unui pixel vârfuri – rezultate la intersecția dintre două drepte
[31]. Cum în cazul concret pe care îl avem este vorba de o sferă – care nu conține vârfuri,
și cum nu am găsit nici o referință în literatură la un algoritm de detectare a poziției unui
marcator sferic bazat pe imaginea sa, ne aflăm iarăși într-o situație de nișă.
Pentru a urmării relațiile matematice folosite voi reproduce aici din nou schema
modelului unei camere video ideale.
Pentru un marcator M conversia între cele două sisteme de coordonate FXYZ și OXY
este dată de formulele (76) și (77)

w
 PC
d
OX M   
FY M 
 2 FX M
 w

(40)

h
 PC
d
OYM   
FZ M 
 2 FX M
 w

(41)
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Figura 21. Modelul unei camere video ideale folosit pentru regăsirea poziției unui marcator sferic

Conversia inversă, între planul pixelilor și planul pe care se realizează imaginea
proiecției marcatorului, este dată de formulele (78)-(80).

Mx  d

(42)

 OX M 1 
M y  w
 
2
 PC

(43)

Mz 

h  OYM h

PR
2

(44)

3.3.1.Achiziția poziției unui marcator sferic cu un algoritm direct
Avem ca puncte de pornire următoarele asumpții:


Imaginea marcatorului, rezultat în urma intersecției conului tangent la
suprafața marcatorului, cu planul pixelilor, este o elipsă.



Nu avem pierderi datorită discretizării adâncimii de culoare (impactul
acestora va fi analizat ulterior).



Avem ca primă aproximație pentru proiecția centrului marcatorului în
planul imaginii, centrul de simetrie al imaginii marcatorului.

Pentru calculul acestuia procedăm după cum urmează.
Se calculează mai întâi aria imaginii marcatorului.
PC
 PR

S     PA( x  1, y  1) 
x 1  y 1
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(45)

În absența erorilor datorate discretizării de culoare, relația (45) este una exactă.
Coordonatele centrului de masă al imaginii marcatorului va fi dată de relațiile (46)
respectiv (47).
PC

 PR



x 1

 y 1



(46)

 PR

  ( y  0.5) PA( x  1, y  1) 



x 1 y 1

yC  
S

(47)

xC 

   (x  0.5) PA( x  1, y  1) 
S
PC

În relațiile (46), (47) PA este funcția care dă aria unui pixel pe baza poziției sale în
matricea de pixeli având valoare 0 pentru un pixel complet neacoperit și valoarea 1 pentru
un pixel acoperit și o valoare intermediară calculată anterior cu formulele (26)-(37).

Figura 22. Schema folosită pentru calculul poziției marcatorului M.

Deși precizia dată de (46) și (47) este la nivelul de subpixel [31b] se mai pot aduce
îmbunătățiri folosind un algoritm incremental bazat pe forma particulară a imaginii,
problemă care va fi abordată ulterior.
Pentru a obține poziția în spațiu a marcatorului M este necesar să fie găsit cel puțin un
punct B situat într-un pixel pe conturul elipsei având valoarea între 0 și 1. Vom numi
coordonatele sale xbp , ybp .
În Figura 22 punctul V este proiecția lui M în planul imagine - care va fi aproximată prin
coordonatele date de (46) și (47), punctul B este punctul de pe contur, T este punctul
tangent la marcator a cărui proiecție este B, F – punctul focal, M – centrul marcatorului – a
cărui poziție trebuie aflată.
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Pentru a putea calcula m din schema de mai sus coordonatele trebuie exprimate în
sistemul de coordonate FXYZ.

Fx  0

(48)

Fy  0

(49)

Fz  0

(50)

Bx  d

(51)

 xbp 1 
B y  w
 
 PC 2 

(52)

w  ybp

Bz 



PC

h
2

(53)

Vx  d

(54)

1
 x
V y  w C  
 PC 2 

(55)

Vz 

w  yC h

PC
2

(56)

Având coordonatele din Figura 22 rezultă imediat următoarele.
2

2

a  B x  B y  Bz
b

2

Bx  Vx 2  By  Vy 2  Bz  Vz 2
2

2

c  V x  V y  Vz

2

(57)
(58)
(59)

În continuare aflăm unghiul α (60).

 a 2  c 2  b2 

2ac



  cos 1 

(60)

În final obținem m.

m

r
sin 

(61)

Calitatea algoritmului de determinare a datelor de intrare – coordonatele punctului B
respectiv C, va fi determinată folosind formulele următoare

dx 

m
d  Mx
c

(62)

dy 

m
 YV  M y
c

(63)
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dz 

m
 ZV  M z
c

(64)

Prima grijă constă în verificarea stabilității numerice a algoritmului propus.
Pentru aceasta a fost confecționat un set de date, numit proof în care atât poziția lui V
cât și a lui B a fost specificată exact – folosind datele de generare a imaginii marcatorului.
Rezultatele s-au dovedit bune.
Următorul pas constă în determinarea lui B într-un mod cât mai convenabil.
Prima abordare a fost cea sugerată în Figura 23.

Figura 23. Prima modalitate de identificare a punctului B

Aplicând această abordare a rezultat un set de date raw, cu erori mai mari de 10mm
ceea ce este inacceptabil.
Primul pas pentru rezolvarea acestui impas a fost să determinăm care trebuie să fie
direcția de îmbunătățire a algoritmului expus mai sus.
Pentru aceasta am creat din setul de date raw două seturi de date și anume c.exact în
care coordonatele punctului C au fost înlocuite cu cele exacte și b.exact în care
coordonatele punctului B au fost înlocuite cu unele exacte. Afișarea erorilor pentru cele
patru seturi de date proof, raw, c.exact și b.exact este arătată în Figura 24.

Figura 24. Rezultate investigație preliminară
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După cum se poate observa impactul punctului de pe contur este mult mai mare decât
determinarea cu exactitate a poziție centrului de aceea efortul a fost canalizat în găsirea
unei mai bune aproximări a acestuia.
În acest demers a fost încercat algoritmul descris în Figura 25.

Figura 25. Algoritm îmbunătățit de aflare a unui punct pe contur

În urma efectuării calculelor conform algoritmului îmbunătăți descris mai sus au apărut
două seturi de date noi bb – de la ”better b” și bb.center – în care poziția centrului a fost
calculată exact.
Rezultatele cu aceste seturi de date sunt afișate în Figura 26 în care intervalele de tip
box conțin 99% din date (spre deosebire de afișarea uzuală în care conțin 50%).
După cum se poate observa există un număr de outlineri care strică performanța
algoritmului pe ansamblu.
După o scurtă investigare se constată că acești outlineri apar în cazul în care punctul b
ales - de arie minimă cu coordonatele (xb,yb) se află în imediata vecinătate a centrului (Cx,
Cy) fie pe axa Ox fie pe axa Oy.
Exprimat matematic relația care determină dacă un punct B va genera un outliner sau nu
este dată de relația următoare.
(65)
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Figura 26. Rezultate algoritm îmbunătățit cu punct de contur

Odată eliminați acești outlineri rezultatele devin acceptabile, așa cum arată Figura 27.

Figura 27. Rezultate algoritm îmbunătățit cu punct de contur după eliminarea outlinerilor

Întrucât numărul outlinerilor este mic raportat la total (145 din 4640) și se are în vedere
un model statistic de agregare a datelor pentru analiza mersului rezultatul este acceptabil.
Se observă din graficele prezentate că eroarea maximă în plan sagital este mai mică de 4
mm, dar, datorită variației lineare este la jumătatea acesteia pentru jumătate din scenă.
Ținând cont că precizia cerută pentru o analiză clinică a mersului este de 1% [32]
rezultatele obținute prin observare directă sunt promițătoare deși la limită pentru utilizare
în analiza mersului.
Două direcții de cercetare se desprind din rezultatele prezentate în Figura 27.
Primul constă în a lua în considerare pattern-urile regulate observate în erorile afișate
care sugerează că aplicarea unei abordări de Machine Learning ar fi adecvată pentru
extragerea ordinii din ele și implicit de îmbunătățire a rezultatelor.
Al doilea constă în compararea primului și al treilea grafic. Avem o îmbunătățire a
preciziei de aproximativ zece ori atunci când poziția centrului este determinată în mod
exact. În concluzie merită să se investească într-un algoritm îmbunătățit de găsire a
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proiecției punctului M deoarece va duce la o îmbunătățire semnificativă a poziției
marcatorului. Având în vedere că până acum nu s-a folosit decât marginal forma proiecției
marcatorului – care este o elipsă, un algoritm bazat pe acest fapt ar putea fi soluția
problemei.
3.3.2.Un algoritm precis de determinare a poziției unui marcator sferic
În prezenta secțiune este descrisă cercetarea, pas cu pas, care a dus la o nouă metodă de
determinare a poziției marcatorului plecând de la imaginea sa.
Luând în considerare simetria polară a scenei față de axa vizuală o primă observație care
se impune este că semi-axa lungă a elipsei proiecției marcatorului aparține planului FPV
(vezi Figura 28).

Figura 28. Secțiune prin planul FPV

Transpus în 2D planul FPV poate fi exprimat ca în Figura 29.

Figura 29. Planul FPV reprezentat 2D
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Din coordonatele punctului C se poate obține unghiul α pe care-l formează dreapta FC
cu axa vizuală FP (vezi Figura 30).

Figura 30. Proiecția centrului marcatorului diferă de centrul proiecției acestuia

 C y2  C z2
  tan 

d

1






(666)

Plecând de la faptul că proiecția marcatorului este o elipsă centrul de masă al acesteia se
află la mijlocul segmentului ce unește cele două puncte focale ale acesteia.

Figura 31. Sferele Dandelin, tangente la con și plan.
Punctele tangente la plan sunt punctele focale ale secțiunii eliptice a conului
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Căutările privind determinarea punctelor focale ale elipsei rezultate la intersecția dintre
un con și un plan au dus la luarea în considerare a sferelor Dandelin (Figura 31, în secțiune
în Figura 32) folosite încă din antichitate pentru a demonstra că suma distanțelor unui
punct de pe conturul elipsei la punctele focale este constantă [33].

Figura 32. Secțiune a planului FPV prin sferele Dandelin

Prin mijloace de geometrie elementară se obține în final relația dintre α și , relație pe
care nu am întâlnit-o în literatură dar care pare valoroasă pentru tipul acesta de problemă.
(67)

Din relația (150) se poate exprima  în funcție de α, și, considerând Mx cunoscut se pot
determina My și Mz.


tan( )
r2 
 C y 1  2 
tan( )
Mx 


(68)


tan( )
r2 
M z  Cz
 C z 1  2 
tan( )
Mx 


(69)

M y  Cy

Rămâne să fie determinat Mx.
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Figura 33. Secțiune prin conul drept având ca centru al bazei proiecția centrului marcatorului

Pentru aceasta avem la dispoziție aria proiecției marcatorului – care este dată cu
exactitate de relația (81) cât și observația că atunci când marcatorul se apropie pe axa FX
de punctul focal al camerei de filmat suprafața imaginii sale crește. Rămâne să fie exprimat
acest lucru din punct de vedere cantitativ.
Din Figura 33 se determină imediat relația

Mx 

d r
d r

R  cos(  )
R

(70)

În (153) R este necunoscut. Se pune problema determinării acestuia, iar abordarea aleasă
a fost aceea de a studia variația raportului R/RS cu unghiul α, unde RS este raza cercului cu
aria egală cu suprafața imaginii marcatorului, dată de formula (154).
RS 

S

(71)



Variind unghiul  de la 0 cu un increment de 0,001 și coordonate Mx a marcatorului de
la 2100mm la 2700mm cu un increment de 10 mm se determină coordonatele My și Mz
presupunând că proiecția centrului marcatorului se află pe diagonala imaginii, altfel spus
că raportul My/Mz=1920/1680=16/9.
În continuare se construiește imaginea marcatorului pentru fiecare astfel de poziție
obținută, se calculează S (din 81), R (din 153), RS (din 154), α (din 134) și în final raportul
R/RS, obținându-se astfel relația dintre cos(α) și R/RS, numită ratio(α).
Graficul acestei relații este afișat în Figura 34.
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Figura 34. Relația empirică între R/RS și cos(α)

Graficul din partea dreaptă a figurii Figura 34 a fost obținut după ce s-a aplicat regresia
liniară dată de formula
(72)

După cum se observă reziduurile sunt grupate destul de strâns pentru o anumită valoare
a lui α (lățimea cordonului acoperit de acestea fiind mai mică de 0,00005) și de aici
sugestia de a încerca extragerea unei funcții spline care să aproximeze și mai exact
ratio(cos(α)).
Pentru aceasta mulțimea punctelor care definesc relația a fost împărțită în 20 de clustere
egale ca domeniu de definiție acoperind întreg intervalul între valoarea minimă și maximă
a lui cos(α). Pentru fiecare cluster a fost calculat centrul de masă rezultând un αi respectiv
un ratioi.
Aceste 20 de puncte au servit ca date de intrare pentru calcularea coeficienților unei
funcții spline de gradul 3 definită ca reuniunea funcțiilor ratioi de mai jos, cu domenii de
definiție disjuncte, unde cos(α) a fost notat cu cα – pentru a permite o exprimare mai
condensată.

Unde

, iar

Unde

, iar

(73)

(74)

…

38

Unde

Unde

(91)

, iar

(92)

, iar

Avem deci
(93)

Funcția astfel obținută a fost testată cu o mulțime de valori de test obținute astfel: 
crește cu 0,001 începând însă de la 0,0005 în loc de 0, Mx variază între 2105 și 2695 cu pas
de 10, iar celelalte valori fiind calculate în mod similar pentru producerea funcției
ratio(cos(α)). Rezultatul s-a dovedit a fii unul foarte bun.
Având la dispoziție funcția ratio(cos(α)) astfel obținută expresia lui Mx este dată de
relația (94).
Mx 

d r

ratio(cos( )) S

(94)

Formulele (94), (68), (69) descriu noua modalitate de aflare a coordonatelor poziției
marcatorului plecând de la imaginea sa.
Datorită simetriei axiale a scenei numai un sfert din spațiul de lucru a fost explorat.
Coordonata Mx a marcatorului a variat între 2100 mm și 2700 mm cu un pas de 20 mm.
Coordonata My a marcatorului a variat între 0 mm și 1000 mm cu un pas de 20 mm.
Coordonata Mz a marcatorului a variat între 0 mm și 600 mm cu un pas de 20 mm.
Dintre toate pozițiile marcatorului au fost luate în considerare numai acelea pentru care
funcția spline este definită, trebuind să fie satisfăcută condiția cos(α) >=

Ca

urmare anumite poziții ale marcatorului au fost ignorate. Dintr-un număr de 47550 poziții
marcator 6064 au fost găsite invalide (un procentaj de 12,75%) fie nerespectând cerința de
mai sus fie având în imaginea sa pixeli de pe conturul matricei de pixeli (caz în care
imaginea este considerată invalidă de către algoritmul de produce a imaginii).
Calculul a fost efectuat pe o mașină Intel® Core™ i5-2430 CPU @ 2.40 GHz, cu sistem
de operare Windows 7, cu un program Java rulând pe o mașină virtuală JVM 1.8.0_51 x64.
Timpul total de calcul a cost de 1139s for pentru un total de 47550 poziții marcator.
În Figura 35 sunt redate abaterile noului algoritm funcție de distanța centrului
marcatorului față de axa vizuală a scenei, din care poate fi estimată precizia acestuia.
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Astfel se constată pe axa de adâncime o precizie de 0,1 mm iar în plan sagital o precizie de
0,04mm, pe întreg spațiul de lucru de 2000x600x1200 ceea ce considerăm că este un
rezultat deosebit.
Ca și direcție de îmbunătățire avem în primul rând îmbunătățirea funcției spline pentru
a prinde în totalitate toți marcatorii din spațiul de lucru fapt care presupune îmbunătățirea
algoritmului actual de calculare a imaginii marcatorului.

Figura 35. Eroare algoritm de determinare poziție marcator funcție de distanța acestuia față de axa vizuală

Pe de altă parte funcția spline ajutătoare depinzând doar de raza marcatorului ar fi
interesant de investigat precizia de determinare a poziției marcatorului funcție de rezoluția
camerei video folosite.
3.3.3.Triangulația inversă cu surse LED cu geometrie specifică
Pentru o acuratețe sporită în obținerea poziției unui obiect în spațiu o practică comună
constă în folosirea triangulației cu două sau mai multe camere video [34], sincronizate
temporal cu ajutorul unui hardware specializat.
Aceasta duce la soluții prohibitive ca preț și deci neaplicabilă pentru cazul studiat, cel al
unui laborator de analiza mersului accesibil.
O alternativă pentru creșterea preciziei camerei video constă în folosirea mișcării
relative a acesteia [35] dar acest lucru nu este aplicabil în cazul unei camere video fixe.
Pornind de la prezentarea unui produs comercial care folosea triangulația inversă [33] în
lucrare ne-am pus problema folosirii triangulație inverse pentru o creștere a preciziei.
Acest concept există în literatura academică [19] dar în acea lucrare este vorba de o sursă
activă care emite în lungimi de undă diferite care nu sunt în spectrul vizibil. În ce privește
standul propus, s-ar putea profita de faptul că filmarea are loc într-o incintă cu lumină
controlată. Acest lucru permite folosirea unor marcatori reflexivi cu operare în spectrul
vizibil, cu atât mai mult cu cât sunt accesibili din punct de vedere al achiziției.
Un concept de triangulație inversă cu marcatori reflexivi a fost studiat în lucrarea [36].
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Ca schemă de lucru este cea propusă în Figura 36 care urmează.
Sursele de lumină sunt confecționate din LED-uri având o geometrie bine stabilită,
pentru a recunoaște proiecția acestora pe marcatorii dielectrici reflexivi.
În imaginea Figura 36 avem reprezentată proiecția unei surse punctuale de lumină (un
LED) în planul pixelilor.
Lucrarea nu își propune să estimeze impactul asupra luminozității fiecărui pixel deși ar
exista anumite premise pentru o astfel de abordare. Estimând intensitatea luminoasă a unui
LED la 10cm de sursă, folosind legea inverselor pătratelor distanței a lui Newton se poate
estima intensitatea luminoasă a fiecărui LED asupra pixelului atins direct de raza pornită
de la acesta. La nivel de pixel avem ca funcție de agregare, funcția maxim: va fi
considerată intensitatea luminoasă finală maximul intensității luminoase aduse de fiecare
LED ce compune sursele. Rămâne însă de estimat pierderea de intensitate luminoasă la
reflectarea pe suprafața marcatorului reflexiv cât și influența luminozității nedirecționale a
fiecărei surse în parte – probleme care sunt dificil de rezolvat cu judiciozitate.
O variație bună a luminozității constituie un punct de plecare bun pentru achiziția
poziției marcatorului căci distanța minimală între două poziții adiacente ale marcatorului
va fi mai mică când există o luminozitate bună decât pentru una slabă și, în consecință,
există premise pentru o creștere în precizie în acest caz.
Având în vedere toate acestea scopul studiului a fost să se găsească prin căutare iterativă
o poziție a surselor luminoase care să asigure atingerea unui număr cât mai mare de pixeli
distincți prin iluminare directă dinspre fiecare LED în parte.

Figura 36. Schemă studiu amplasare surse de lumină din LED-uri pentru triangulație inversă
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Răspunsul la această problemă constă în găsirea valorilor pentru parametrii h1,v1 și v2
care prezintă cel mai mare număr de pixeli atinși pe întregul spațiu de lucru (parametrul h2
din motive de simetrie este identic cu h1).

Figura 37. Schemă folosită pentru calculul traiectoriei razei din Sursă spre punctul focal F

Rezolvarea este un bun punct de start pentru folosirea triangulației inverse.
Înainte de a calcula proiecția sursei S reflectată în punctul R pe suprafața marcatorului
cu centrul plasat în M către punctul focal F al camerei video a fost făcută observația că,
datorită legii reflexiei, punctele S, M, R și F sunt coplanare. Aceasta deoarece raza
incidentă din S pe punctul R de pe suprafața marcatorului cu centrul în M se va reflecta
simetric față de normala la suprafață MR (vezi Figura 37).
Planul [SMF] are sistemul de coordonate SXY.
Problema constă în a determina unghiul α astfel încât punctul T (de la ”target”) să
devină F.
Nu există o formulă exactă pentru aceasta, expresia coordonatei X a lui T în funcție de α
este una transcendentă dar se poate rezolva folosind matematică de nivel mediu, după cum
urmează.
Pentru început sunt calculate dimensiunile a, b, c care sunt invariante între sistemul de
referință Oxyz și SXY.

xS  xF 2   yS  yF 2  zS  zF 2

(95)

b

xS  xM 2   yS  yM 2  zS  zM 2

(96)

c

xM  xF 2   yM  yF 2  zM  zF 2

(97)

a

Având dimensiunile segmentelor se pot calcula unghiurile M și S.
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b2  c 2  a 2
Mˆ  cos 1 (
)
2bc

(98)

a 2  c 2  b2
Sˆ  cos 1 (
)
2ac

(99)

  kMˆ , k  (0,1)

(100)

d  SR  b 2  r 2  2br cos( )

(101)

Se alege apoi unghiul α

Se calculează distanța d …

și pe baza ei

  sin 1 (

r sin( )
)
d

  

(102)
(103)

În final se va obține valoarea XT folosind (187).
XT 

b sin(2 )
sin( Sˆ  2   )

(104)

Folosind apoi un algoritm iterativ se află valoarea unghiului α, αF pentru care XT devine
egal cu a.
În continuare se află coordonatele punctului de reflexie R, XRF și YRF pentru care reflexia
razei din S atinge F.

X M  b cos(Sˆ )

(105)

YM  b sin(Sˆ )

(106)

X RF  X M  r cos( Sˆ   F )

(107)

YRF  YM  r sin( Sˆ   F )

(108)

Pentru a converti din sistemul coordonate SXY în sistemul de coordonate OXY căutăm o
lege de forma celei definite în (109).

 x   a11 a12 a13  X   x S 
  
   
 y    a21 a22 a23  Y    y S 
 z  a
   
   31 a32 a33  0   z S 

(109)

Aplicând legea pentru punctul focal F (X = a, Y = 0) se poate determina primul rând al
coeficienților.

a11 

x F  xS
a
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(110)

a21 

yF  yS
a

(111)

a31 

z F  zS
a

(112)

Aplicând pentru transformarea punctului M, X = XM, Y=YM se află al doilea rând de
coeficienți.
a12 

xM  xS  a11X M
YM

(113)

a22 

yM  y S a21X M
YM

(114)

a32 

zM  zS  a31X M
YM

(115)

Coordonatele punctului R în spațiu sunt date de relațiile (116)-(118).

xR  a11X RF  a12YRF  xS

(116)

yR  a21X RF  a22YRF  yS

(117)

zR  a31X RF  a32YRF  zS

(118)

Rămâne problema determinării pixelului atins de raza reflectată în punctul R.
Pentru aceasta este necesar să reintroducem sistemul de coordonate al camerei video
(vezi Figura 38).

Figura 38. Sistemul de referință al camerei video ideale
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În sistemul de referință FXYZ, coordonatele punctul R devin

Rx  z R

(119)

Ry  xF  xR

(120)

Rz  y R  y F

(121)

Coordonatele în planul pixelilor pentru proiecția lui R sunt date de (122),(123).

w d
 PC
OX R   
R y 
 2 Rx
 w

(122)

h d
 PC
OYR   
Rz 
 2 Rx  w

(123)

În ce privește geometria surselor de lumină aceasta a fost aleasă fixă, sub formă de T
compuse din două bare fiecare conținând 6 rânduri de LED-uri cu 12 LED-uri fiecare.
Distanța dintre rândurile de LED-uri este de 8,5 mm iar distanța dintre două LED-uri
adiacente pe un rând este de 16 mm. Acești parametri corespund parametrilor benzilor de
LED-uri care pot fi cumpărate din comerț.
A rămas de stabilit care sunt parametrii geometrici de amplasare a surselor astfel
compuse.
Întrucât efortul de calcul este mare pentru o singură poziție a surselor, nu se poate folosi
o abordare brută de explorare a tuturor combinațiilor.
De aceea abordarea a fost după cum urmează.
Alegând valori fixe pentru h1 și v1 au fost alese câteva valori pentru v2 și calculat
numărul de pixeli distincți atinși de razele directe care pleacă de la LED-uri prin punctul
focal F. Odată identificat un maxim local pentru v2 printr-un algoritm de căutare binară s-a
obținut valoarea pentru care v2 are un impact maxim asupra luminozității.
Având valoarea v2max determinată anterior și valoarea h1 fixă am variat v1 cu un pas
mare căutând un maxim local pentru luminozitate. Odată găsit acest maxim printr-un
algoritm de căutare binară am găsit poziția v1max pentru care luminozitatea este maximă.
Având v2max și v1max am procedat în același mod pentru h1, rezultând în final pozițiile
v1max, v2max și h1max pentru care luminozitatea este maximă.
Calculul a fost efectuat pe o mașină Intel® Core™ i5-2430 CPU @ 2.40 GHz,
Windows 7, cu un program Java rulat pe 1.8.0_51 x64 JVM iar timpul de calcul a fost de
7347s pentru 1872 poziții pentru marcatori cu diametrul de 30 mm.
Întrucât timpul de execuție a fost destul de costisitor a fost folosită o abordare iterativă
rezultatele fiind cele din Figura 39.
45

Figura 39. Variația numărului de pixeli distincți atinși pe întreg spațiul de lucru pentru variația lui v2, v1, respectiv h1

Iterând pentru v2 a fost găsită valoarea v2max=380mm pentru care numărul maxim de
pixeli atinși de raze directe de la LED-urile punctuale a fost de n=20286 (pentru întreg
spațiul de lucru).
Iterând apoi pe v1 s-a găsit valoarea v1max pentru care numărul maxim de pixeli atinși a
fost de n= 20426.
În final iterând pe h1 pentru valorile v2max și v1max determinate anterior, am găsit
h1max=900 pentru care numărul maxim de pixeli atinși este de n=20682.
Rezultatele sunt interesante din punct de vedere al analizei mersului.
Părerea inițială că sursele de lumină trebuie să fie cât mai îndepărtate pentru a atinge cât
mai mulți pixeli pe imaginea marcatorului s-a dovedit a fi falsă.
Rezultatele calculelor arată că o distanță de 880 mm pe axa verticală și 1800 mm pe axa
orizontală sunt parametrii optimi și deci sursele de lumină vor aduce o cantitate sporită de
lumină pe suprafața marcatorului – datorită legii inversului pătratului distanței și implicit
acest lucru va îmbunătății calitatea imaginii [19].
Rezultatul poate fi folosit pentru alte simulări cu scopul de a construi metrici bazate pe
luminozitate și a determina eficiența lor pentru rezolvarea problemei poziției marcatorului.
Întrucât producerea cu fidelitate a imaginii unui marcator într-un mediu luminat de mai
multe surse de lumină punctiforme rămâne o problemă dificilă din punct de vedere formal
totuși rezultatele studiului pot fi folosite pentru amplasarea inițială a surselor de lumină
pentru un proces de calibrare clasic.
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3.4.Determinarea poziției articulației coxale (PAC) cu o cameră video
Problema determinării poziției articulației coxale a suscitat un interes constant de-a
lungul timpului, această problemă fiind una importantă întrucât are un impact major asupra
datelor cinetice și cinematice ale mersului [37,38,39].
O singură cameră video nu poate achiziționa în același timp marcatorii de pe pozițiile
RASI, LASI, RPSI, LPSI în același timp.

Figura 40. Protocol pentru determinarea articulației șoldului.

Pentru a avea totuși planul femurului ca în modelul lui Helen Davis de mai sus, poziția
sacrală PSCR, aflată la jumătatea distanței dintre RPSI și LPSI va fi determinată cu
ajutorul unui dispozitiv ușor confecționat din lemn de balsa atașat celor două puncte RPSI
și LPSI făcând astfel vizibil pentru o filmare frontală poziția marcatorului sacral.
Același dispozitiv ușor rotit la 90 poate fi folosit pentru filmarea în plan sagital.
Așa cum se poate vedea din Figura 40 membrul inferior pentru care se dorește aflarea
poziției articulației coxale are articulația genunchiului imobilizată. În felul acesta tibia va
deveni solidară cu femurul formând împreună un corp rigid care se rotește în jurul
articulației coxale.
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Avantajul constă în faptul că pe tegumentul care acoperă tibia pot fi plasați marcatori
care sunt foarte apropiați de os (în Figura 40 TB1 și TB2), având poziții care nu sunt
deranjate semnificativ de activitatea musculară (cum sunt marcatorii plasați pe coapsă).
Pe lângă acești marcatori mai avem câte doi marcatori plasați pe maleola medială și pe
maleola laterală.
Subiectul execută mișcări de flexie-extensie și de abducție-aducție a membrului
rigidizat colectându-se pozițiile marcatorilor.
Modalitate de calcul
Cunoscând pozițiile marcatorilor din zona Pelvisului se construiește, pentru fiecare
imagine, planul acestuia și sistemul său de referință. Se exprimă apoi pozițiile tuturor
marcatorilor în acest sistem de referință.
Folosind formalismul prezentat mai sus se calculează poziția articulației coxale.
Folosind datele din tabelul Tabelul 4 se construiește paralelipipedul care conține cu
probabilitate de 99% PAC.
Se împarte acest paralelipiped în 4 părți pe fiecare axă a sistemului de coordonate
rezultând în total 64 de zone.
Pentru fiecare zonă în parte se iterează toți marcatorii iar pentru fiecare marcator toate
pozițiile sale calculându-se distanța de la centrul zonei la centrul marcatorului și variația
între valoarea maximă a distanței și valoarea minimă a acesteia.
În final se sortează toate zonele astfel încât prima zonă să fie cea la care abaterile dintre
distanța minimă și cea maximă pentru toți marcatorii să fie minimă.
În continuare se împarte zona aleasă în 64 de zone mai mici și algoritmul se reia de la
capăt până când PAC este determinat cu o precizie suficient de mare.
Desigur convergența acestui algoritm– un exemplu clasic de algoritm genetic, urmează
a fi testată prin studii concrete ulterioare.
Determinarea planului tibiei care se află la o distanță constantă de PAC
În continuare se pune problema găsirii acelui punct PANK situat între LANK și MANK
pentru care variația distanței proiecție din PAC la planul determinat TB1, TB2 și PANK să
fie minimă.
Se va folosi același tip de abordare incrementală ca pentru PAC cu deosebire că în loc
de zone avem fragmente ale segmentului MANK-LANK.
Pe lângă poziția punctului PANK se va determina și distanța de la planul TB1-TB2PANK la PAC notată cu dTBPAS.
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Determinarea PAC la filmare mers în plan sagital
Pentru filmarea de analiza mersului marcatorul MANK va fi eliminat întrucât există
posibilitatea lovirii acestuia de membrul opus.

Figura 41. Marcatori folosiți pentru achiziția în plan sagital a mersului.

Acest lucru este însă irelevant întrucât poziția punctului PANK este determinată exact
de marcatorii TB1, TB2 și RANK. Cunoscând și distanța dTBPAC se determină planul PTB
care trece prin PAC.
În Figura 41 vom avea PSCR determinat de același dispozitiv evantai folosit în Figura
40, dar de data aceasta orientat vertical.

FIGURA 42. Determinarea PAC ca intersecție a două locuri geometrice

Cunoscând direcția de la PSCR la PAC cât și distanța de la RASI la PAC se observă că
PAC aparține intersecției a două sfere cu centrul în PSCR respectiv RASI, fiind deci situat
pe un cerc. Intersecția dintre acest cerc și planul PTB va determina poziția articulației
coxale (vezi Figura 42).
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4.Captura elementelor dinamice ale mersului
4.1.Metrici integrative potențial relevante pentru starea articulației coxale
Un laborator de analiză a mersului oferă date pentru evaluarea acestuia, într-un mod cât
mai riguros încercând să ofere evidențe pentru a explica de ce pacientul merge în modul în
care merge, dar rolul său se limitează la oferirea unor metrici semnificative și nu include
luarea unor decizii din punct de vedere clinic care este treaba medicului specializat care
folosește rezultatele evaluării [40].
4.1.1.Idee generală
Este în general dificil de extras cu acuratețe date privind funcționarea separată a fiecărui
segment corporal în parte în timpul unei secvențe de mers. Acest lucru este atât dificil (să
ne gândim de pildă la cât de complicată este culegerea datelor privind contracția mușchilor
implicați în mers) cât și predispus la eroare.
În acest context se pune problema găsirii unor metrici relevante, externe (nu culese prin
proteze instrumentate ci printr-un stand extern de analiza mersului) pentru funcționarea
articulației coxale.
Plecând de la observația că articulația coxală se află la interfața dintre membrul inferior
și trunchi se poate afirma că dacă membrul inferior, în totalitatea lui, se comportă bine la
preluarea sarcinii în faza de sprijin, cât și la schimbarea direcției de mers atunci toate
componentele sale funcționează bine și deci, prin extensie, și articulația coxală.

Figura 43. Schemă de principiu privind evaluarea poziției articulației coxale [41]

Studii recente [42] arată că mersul poate fi privit ca având ”grație” și aceasta pe baza
unor măsurători și modele matematice bine determinate.
50

După efectuarea intervenției asupra articulației șoldului grația mersului va scădea, dar
urmărirea parametrilor care o definesc pot fi o măsură a procesului de recuperare.
4.1.2.Variația poziției centrului de greutate la faza de sprijin pe un picior
În literatura privind modelarea mersului a fost introdus conceptul de mers balistic
[43,44,45] având ca și caracteristică principală trecerea fără efort muscular a membrului
inferior din poziția de sprijin în cea de pendulare.

Figura 44. Variația centrului de greutate, normalizată, pentru un eșantion ale cărui date provin de la două platforme de
forță succesive

Din Figura 44 avem variația poziției centrului de greutate atât pe axa x cât și pe y. Ceea
ce surprinde este aspectul aproape perfect liniar al variației – de unde o viteză de variație a
vitezei deplasării centrului de greutate aproape nulă.
Pe un set de date cules cu ajutorul platformei AMTI de la Institutul de Cercetare Pielărie
și Încălțăminte din București se validează într-adevăr că variația vitezei centrului de
greutate este constantă (vezi Figura 45).

Figura 45. Variația vitezei centrului de greutate de-a lungul ciclului de mers
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Porțiunea cu viteză constantă corespunde fazei de sprijin pe un picior, iar cele cu viteză
variabilă sprijinului dublu. Întrucât datele sunt culese folosind o singură platformă, iar nu
două – cum a fost cazul evocat în Figura 45, e normal să apară aceste tipare neregulate.
4.1.3.Variația poziției articulației coxale la faza de sprijin unipodal
Din determinarea poziției articulației coxale prin achiziție video se poate constata în ce
măsură aceasta își păstrează poziția în momentele de turnură ale centrului de greutate,
evidențiate în Figura 45.
Practic, o schimbare atât de rapidă a direcției de deplasare presupune folosirea
articulației ca punct de sprijin pentru trunchi și, dacă turnura este reușită – adică se
întâmplă aproape instantaneu fără variații semnificative ale poziției articulației coxale,
acest lucru implică în mod necesar că articulația coxală este în stare bună de funcționare.
Intuitiv aceasta este invers cazului comun în care dacă un om are probleme cu un picior va
păși mai puțin în acesta.

4.2.Platforma de forță de mari dimensiuni cu senzori unidirecționali
Prima problemă care se pune – adresată în primul subcapitol, este aceea dacă este
fezabilă folosirea unei platforme de mari dimensiuni dată fiind problema separării
încărcării pe fiecare membru de sprijin în parte. Răspunsul este unul afirmativ.
4.2.1.Separarea forțelor pe fiecare membru în parte
Platforma de mari dimensiuni va furniza date în care apar influențele ambelor membre
inferioare – similar graficelor arătate mai sus.

Figura 46. Forțe normalizate pe ciclu de mers: Fx și Fz
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Singura problemă care se pune este cea a separării încărcării pe fiecare membru în parte
care acum nu este imediată, pentru că nu există două platforme separate.
Din punct de vedere temporal nu este însă o problemă, căci în momentul coliziunii
dintre platformă și membrul inferior apar două evenimente clare – forța Fx devine negativă
iar forța Fz atinge un maxim local (Figura 46). Având în vedere că tiparul forțelor la intrare
respectiv ieșire al fiecărui membru inferior de platformă e cunoscut există o bază solidă
pentru separarea semnalelor pentru fiecare membru inferior în parte.
4.2.2.Platformă rigidă pentru o secvență de pași
Dimensiunile platformei sunt dictate de caracteristicile forțelor exercitate de un subiect
pe o secvență de doi pași consecutivi.
Întrucât din literatură avem de-a face cu o lungime medie a unei secvențe de pași de
1,6m o lungime de 1,9m apare a fi suficientă. La capetele platformei vor exista două spații
adiționale de staționare de 0,5m lățime fiecare.
Această lățime corespunde zonei sagitale de analiză utilizată într-un laborator de analiză
a mersului. Spre deosebire de schema propusă în Figura 6 pacientul se va mișca pe un
singur culoar, îngust, care-l va menține în zona de focalizare optimă a camerei video, ceea
ce considerăm că nu reprezintă un dezavantaj major față de varianta propusă în Figura 6
unde există mai mult spațiu la dispoziție, în sensul că datele culese vor fi cel mai probabil
apropiate ca și calitate de cele culese prin procedurile de analiză standard, neexistând nici
un criteriu obiectiv care să sugereze contrariul (rămânând doar suspiciunea – nefondată
însă, a unei diminuări a calității datorită spațiului redus folosit pentru analiză).
Ca și material pentru platformă am optat pentru cel mai bun material accesibil – tego,
care are o finisare foarte bună a suprafeței și o foarte bună rezistență mecanică și rezistență
la variații ale umidității (spre deosebire de lemn și produse derivate).

Figura 47. A) Platformă din tego – vedere de jos B) Vedere de sus
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Platforma este rigidizată cu ajutorul unei ferme de metal compusă din două bare de oțel
cu dimensiunile 100x50x3 mm – așa cum se vede în Figura 47A. Senzorii urmează a fi
fixați de acest cadru rigid.
Pentru a asigura o bună rigiditate a platformei am optat pentru fixarea cu nituri (vezi
Figura 47B) dublată de aplicarea unui adeziv de calitate între suprafața tego și oțel –
evitând astfel eventualele complicații cauzate de piese mecanice mobile (cum ar fi fost
fixarea cu șuruburi și piulițe).
Estimarea preliminară a rigidității folosind un program cu element finit a arătat, la o
sarcină de 1200N în mijlocul platformei o săgeată sub 1mm, cu o frecvență de rezonanță în
jurul a 20 Hz.
4.2.3.Elemente de fixare
Elementul de fixare trebuie să limiteze deplasarea platformei în direcția sa, dar, totodată
să nu altereze comportamentul acestuia prin forța de frecare care acționează în punctul de
contact.
Un element sensibil al platformei de forță îl constituie eliminarea pe cât posibil a
frecării cu podeaua pe care este amplasată. Pentru aceasta am optat pentru preluarea
sarcinii verticale de către unități de transport pe trenuri de bile (Figura 48), de la firma
OMNITRACK (www.omnitrack.co.uk).
Am optat pentru modelul 9120 (Figura 49) cu următoarele caracteristici interesante:


coeficient de frecare foarte mic (ceea ce interesează): 0,005



sarcină de lucru acoperitoare (225kg)



viteză de lucru acoperitoare pentru analiza mersului (2m/sec)



rezistență la șocuri (important pentru analiza mersului).

Figura 48. Unitate de transfer cu bile de mare capacitate.

Figura 49. Model 9120
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Aceste role asigură atât preluarea forțelor verticale cât și a celor laterale, cu un ordin de
mărime mai mic.

Figura 50. Element de transport cu tren de bile folosit pentru preluare forței pe verticală

Pentru aceasta elementele de transport vor fi fixate pe un ax cilindric (prin presare
mecanică și lipire cu un adeziv metal-metal) iar axul respectiv va culisa într-o bucșă de
teflon care asigură, conform producătorului, un coeficient de frecare cu metalul de 0,04.

Figura 51. Element transport de dimensiuni mici – cu dispozitiv de fixare, pentru preluarea sarcinilor laterale

Bucșa de teflon este prinsă pe un cadru metalic care este prelucrat la o mașină cu
comandă numerică pentru a asigura cu o precizie maximă condiția de perpendicularitate
necesară pentru determinarea forței.
Senzori de forță rezistivi
Calitatea platformei de forță este decisiv influențată de calitatea senzorilor folosiți.
Făcând o cercetare de piață am găsit ca fiind adecvați pentru obiectivul nostru senzorii
de presiune produși de firma Tekscan pe baza unei cerneli sensibile la presiune și a unui
film de argint (Figura 52) fiind totodată accesibili și având caracteristici interesante. La
decizia luată a contribuit și faptul că au fost deja folosiți în România de alte echipe de
cercetare [46].
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Figura 52. Mod construcție senzori

Figura 53. Senzori A201 cu domeniul de încărcare recomandat de 500N, respectiv

FlexiForce

130N.

Am optat pentru senzori A201 (Figura 53)

Figura 54. Graficul rezistenței în funcție de încărcare pentru senzorul A201 de 500N

Pentru senzorii care preiau forța pe verticală și în direcția de mers avem 4 senzori de
500N iar pentru forța laterală avem 4 senzori de 130N.
Astfel de senzori au fost încercați cu succes cu o foarte bună rată de repetabilitate a
măsurării ( peste 1.000.000 de cicluri).
Evoluția rezistivității funcție de încărcare este arătată în Figura 54. Nu avem
certitudinea că această variație este uniformă pentru toți cei 12 senzori de aceea pentru
fiecare senzor se va construi o matrice de etalonare specifică.
În ceea ce privește compensarea la temperatură aceasta nu este necesară întrucât atât
etalonarea cât și utilizarea senzorilor se va face la aproximativ aceeași temperatură –
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temperatura normală într-un spațiu de locuit 18-20C iar pe de altă parte construcția
senzorilor garantează o variație minimă a rezistivității cu temperatura.

Figura 55. Senzor de forță rezistiv cu circuitul aferent

Pentru aplicarea corespunzătoare a forței pe suprafața sensibilă este necesar ca senzorul
să fie prins între două suprafețe metalice bine finisate care să aibă o arie cât mai apropiată
de aria senzitivă dar să nu depășească conturul acesteia.

Figura 56. Suport senzor

Problema a fost rezolvată folosind pentru partea fixă nituri de oțel de o calitate
corespunzătoare, iar pentru partea dinamică un bolț strunjit de oțel și bine finisat prins de
rola mobilă prin intermediul unei piese sub formă de țeavă care culisează în articulația de
teflon prinzând între el și nit filmul senzorului (vezi Figura 56).
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Figura 57. Fixare filetată demontabilă suport mobil pe suport fix senzor

Senzorul este prins fixat între suportul mobil și cel fix (vezi Figura 56) care se îmbină
între ele folosind o fixare filetată (vezi Figura 57).
Din păcate testele inițiale pe care le-am efectuat folosind senzorii filmați de la Tekscan
au confirmat faptul că aceștia prezintă o latență în raportarea forței exercitată asupra zonei
sensibile confirmând recomandarea producătorului ca să fie folosită o calibrare dinamică
având ca etalon celule de forță standardizate.
O idee practică de ameliorare ar consta în adăugarea unui distanțier între suportul
senzorului și platformă care să fie compus dintr-un senzor piezoelectric (accesibil) presat
între piesa suport și platformă, s-ar realiza un senzor mixt unidirecțional care ar putea
folosi avantajele ambelor tipuri de senzori.
Această abordare ar duce însă la dublarea numărului de canale (fiind necesare 24 de
canale pentru achiziție) ceea ce complică sistemul de achiziție dincolo de limita la care am
fi putut ajunge în stagiul doctoral curent.
4.2.4.Factorul de cross-talk pentru o platformă cu senzori unidirecționali
Pentru o platformă plutitoare sprijinită prin opritoare cu frecare de rostogolire, ca cea
descrisă mai sus, factorul de cross-talk apare în mare parte datorită frecării.
Astfel încărcarea pe axa z va duce la apariția unui forțe de frecare în plan orizontal dată
de expresia
(124)

Cum însă forța de frecare se opune mișcării platformei, va avea direcție și sens opusă
rezultantei în plan orizontal exercitată de către opritori asupra platformei.
Cum mișcarea platformei este cauzată de acțiunea subiectului asupra ei, rezultă că forța
exercitată de către subiect poate fi corectată fiind amplificată cu componentele forței de
frecare pe direcțiile x, respectiv y.
(125)
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(126)

În aceeași manieră se poate compensa și forța pe verticală dar această compensare este
neglijabilă întrucât forțele orizontale sunt cu mai mult de un ordin de mărime mai mici
decât încărcarea verticală.
Concluzii
Din relația (124) se poate constata că factorul de cross-talk (influența forței măsurată pe
axa verticală asupra celei măsurate pe axa orizontală) este de 0,5% ceea ce face acest tip de
platformă deosebit de interesantă din punct de vedere al acurateței măsurătorii cu atât mai
mult cu cât această influență perturbatoare, grație proprietăților forței de frecare de a se
opune încărcării, are în acest caz o semnificație clară, ducând astfel la compensările
descrise în (125) respectiv (126).
4.2.5.Autocalibrare platformă de forță
Din Figura 54 rezultă o relație liniară între conductanța senzorului și forța aplicată, de
tipul
(127)

Tensiunea de ieșire pentru un senzor rezistiv Tekscan e dată de (262)
Vout  1V 

R1
Rsenzor

(128)
(129)

Avem forța la încărcare 0 dată de (264)
(130)

Iar forța raportată de senzori la încărcarea exercitată de către subiectul S dată de (265)
(131)

Din relația (129),(130),(131) avem
(132)

Valorile VR și V0 sunt citite direct de către controlerul care face citirea.
Dacă forța exercitată de către subiect este captată de către o platformă de forță Nitendo
Balance Board amplasată peste platforma rigidă, atunci relația (132) poate fi folosită
pentru ajustarea coeficientului kV pentru fiecare senzor în parte. Desigur relația (129) se
poate ajusta ca cu o funcție spline, ceea ce poate determina o creștere semnificativă a
preciziei.
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5. Concluzii.
Problematica stabilității protezelor totale de șold este una complexă și importantă în
ciuda procentului semnificativ al reușitei operației de protezare și a realizărilor tehnice de
ultimă generație din domeniu (notabile pentru acestea din urmă fiind protezele ceramice).
Deși s-au făcut progrese remarcabile în înțelegerea detaliată a funcționării în vivo a
articulației coxale – un exemplu reprezentativ ar fi cel al protezelor telemetrice, totuși după
știința noastră nu există un demers cuantificat, coerent, de apreciere obiectivă a gradului de
sănătate al articulației folosit pe scară largă în aprecierile clinice, care să fie și eficient din
punct de vedere operațional.
Prezenta teză își propune să aducă contribuții în această direcție.

5.1. Contribuții personale.
Dintre toate demersurile legate de investigarea stării de sănătate a articulației coxale (fie
ea naturală sau protezată) analiza mersului mi-a atras atenția în mod deosebit – fiind o
modalitate practică prin care se pot obține date despre starea articulației coxale de natură să
poate fi folosite pe scară largă în spitale sau clinici pentru a urmării starea de sănătate a
unui pacient anterior operației cât și în procesul de recuperare postoperatorie.
Contribuțiile personale din teză au vizat realizarea unui stand accesibil ca preț dar
totodată competitiv (fiind compus din o cameră video în plan sagital, o platformă de forță
mare cu senzori unidirecționali și o platformă comercială de dimensiuni reduse pentru
etalonare, plus electronica eferentă). Aceste contribuții sunt următoarele:


Pornind de la datele furnizate de un laborator de analiză a mersului cât și de la un altul
cules cu ajutorul unei platforme de forță montată la Institutul de Cercetare Pielărie și
Încălțăminte din București am identificat două metrici integrative potențial
semnificative privind starea de funcționare a articulației coxale prin corelarea
observării vizuale cu datele furnizate de platforma de forță. Astfel mersul fiind un
fenomen puternic optimizat am constatat o variație aproape nulă a vitezei deplasării
centrului de greutate a subiectului raportată de platforma de forță. Pentru sprijinul
unipodal această caracteristică implică o bună funcționare a întregului membru de
sprijin pe principiul pendulului invers și implicit și a articulației coxale. Cea de-a doua
metrică pornește de la observația că în vecinătatea momentului de preluare a încărcării
de către membrul de sprijin și începutul fazei de pendulare a celui de-al doilea membru
inferior are loc o schimbare bruscă a vitezei de deplasare a centrului de greutate
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corelată cu un tipar neregulat al abducției/adducției membrului de sprijin. Trunchiul
capătă o mișcare accelerată de rotație în jurul articulației coxale a membrului de sprijin
care, imobilă, asigură portanța acestuia – imobilitatea poziției articulației pe direcție
verticală constituind un indicator al sănătății acesteia.


Am realizat un model matematic exact, genuin, al capturii imaginii unui marcator
sferic, în lumină difuză, unei camere video ideale cu rezoluție dată. Nu am întâlnit nici
o referire în literatură despre ceva similar, acest lucru fiind cumva logic – ținta pentru
algoritmii folosiți pentru determinarea imaginii unui obiect este aceea de a produce o
imagine suficient de bună într-un timp cât mai scurt spre deosebire de algoritmul pe
care l-am imaginat care este lent dar produce o imagine matematic exactă. Am folosit
acest algoritm pentru a determina impactul discretizării adâncimii de culoare (de 256
de nivele) asupra imaginii marcatorului.



Bazat pe modelul matematic realizat anterior am conceput mai mulți algoritmi
succesivi de determinare a poziției unui marcator sferic plasat în spațiul de lucru de
dimensiuni 2000mm x 1200mm x 600mm situat la distanța de 2100mm de punctul
focal al camerei video ideale și am obținut în final pentru determinarea poziției unui
marcator sferic cu raza de 15mm o precizie de 0,04mm în plan sagital, respectiv de
0,1mm pe axa perpendiculară pe planul imaginii cu o rezoluție modestă de 1920x1680
ceea ce consider că este un rezultat notabil cu aplicații în alte domenii unde
determinarea poziției unui marcator sferic este utilă.



Am conceput un model operațional al ciclului de pășire identificând evenimentele
majore ale acestuia în mare parte pe baza informațiilor culese de la platforma de forță
dar completată și cu informații culese de la analiza mersului.



Am conceput o metodologie de analiză a unui semnal complex bazat pe funcții
statistice robuste pe baza căreia se poate determina cu un grad ridicat de obiectivitate
pe baza unei analize multicriteriale cea mai reprezentativă mostră dintr-un eșantion dat.



Am realizat concepția de bază a unui stand competitiv, original, de analiză a mersului,
cu următoarele caracteristici:
o Platformă de forță de mari dimensiuni, rigidă, pentru captura unei secvențe de
pași. Acest lucru pe de o parte plecând de la observația că faza de sprijin
bipodal este premergătoare obținerii celei de-a doua metrici integrative și de
aici necesitatea captării ei, iar pe de altă parte din considerente legate de cost și
operativitate. Am identificat o modalitate simplă de separare a semnalului
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pentru fiecare membru inferior în parte, folosindu-mă de variația forței pe
verticală și pe direcția de deplasare.
o Platformă de forță cu senzori unidirecționali, susținută pe unități de sprijin cu
trenuri cu bile adaptate după o soluție de articulație cu rostogolire cu coeficient
de frecare de 0,005. Acest lucru permite obținerea unui factor de cross-talk
aproximativ de 0,5%, interpretabil – ceea ce este o noutate, platforma
situându-se în limita superioară de precizie comparativ cu o platformă
tradițională cu mărci tensometrice la care coeficientul de cross-talk ajunge și la
2%.
o Platformă de forță cu autoetalonare folosind ca etalon o platformă de forță
comercială de mici dimensiuni, ieftină, ale cărei caracteristici în ceea ce
privește determinarea poziției centrului de greutate pentru încărcarea statică au
fost studiate și publicate asigurând o acuratețe de 1cm.
o Achiziția video cu o cameră comercială cu frecvența de filmare de 120fps,
într-un spațiu de dimensiuni reduse care poate fi realizat cu ușurință într-un
salon de dimensiuni uzuale al unui spital. Eroarea de paralaxă este compensată
prin folosirea unor marcatori sferici a căror poziție este identificată și pe baza
cărora se construiește un model al părții inferioare a subiectului (bazin și
membre inferioare) model care este animat de soft-ul de prezentare fără eroare
de paralaxă.
o Achiziția video se face într-un spațiu iluminat cu lumină controlată cu ajutorul
unor surse compuse din LED-uri – pentru a asigura o bună calitate a achiziției
video. Am determinat prin calcul poziția optimă a surselor de lumină pentru o
iluminare cât mai variată a marcatorilor sferici folosiți pentru captura mișcării.
o Am conceput o modalitate ieftină dar exactă de realizare a sincronizării
achiziției video cu platforma de forță prin realizarea unui ceas cu LED-uri,
filmat de către camera video, care numără frame-urile camerei video realizând
pentru fiecare succesiune de două frame-uri o defazare cu 5s, ducând la o
precizie de sincronizare de 10s. Am realizat o modalitate de determinare a
perioadei efectivă de achiziție a imaginii de către o cameră digitală, procentajul
efectiv din durata unui cadru în care este înregistrată lumină de către senzorul
camerei.
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5.2. Lucrări științifice.
1. Constantin Radu Mirescu, Lucian Capitanu. „Surface Topography
Characterisation. A pragmatic approach.” SISOM 2012 and Session of the
Commission of Acoustics, Bucharest 30-31 May, pp. 240-254.
2. C.R. Mirescu, L. Vlădăreanu, L. Căpitanu, “Improvements on surface
Minkowsky functional calculus”, Annual Symposium of the Institute of
Solid Mechanics SISOM 2013, Bucureşti, 21-22 mai 2013.
3. Lucian Capitanu, Radu Mirescu, Liliana-Laura Badita, Virgil Florescu,
Liviu Duta, Ion N. Mihailescu. "A possible new thin coating solution for
scratch resistance of femoral head of total hip prosthesis". Tribological
Journal BULTRIB, Vol. III, 2013, Papers from International Conference
BULTRIB ‚12, October 18-20, 2012 Sofia, Bulgaria Society of Bulgarian
Tribologists, pp. 98-106.
4. Lucian Capitanu, Radu Mirescu, Virgil Florescu, Liliana Laura Badita,
Dumitru Catalin Bursuc “About Failure Uncemented Hip Replacements
from Fracture Stem Prosthesis”. Science Journal of Medicine and Clinical
Trials, ISSN: 2276-7487, Volume 2012, doi:10.7237 sjmct/108
5. Lucian Capitanu, Radu Mirescu, Virgil Florescu, Liliana-Laura Badita,
Liviu Duta, Ion N. Mihailescu, Dumitru Catalin Bursuc. The failure
uncemented hip replacements from fracture stem prostheses. Tribological
Journal BULTRIB, Vol. III, 2013, Papers from International Conference
BULTRIB ‚12, October 18-20, 2012 Sofia, Bulgaria Society of Bulgarian
Tribologists, pp. 83-97.
6. Constantin Radu Mirescu, Lucian Capitanu. “The stick-slip phenomenon
revisited”. Tribological Journal BULTRIB, Vol. III, 2013, Papers from
International Conference BULTRIB ‚12, October 18-20, 2012 Sofia,
Bulgaria Society of Bulgarian Tribologists, pp. 98-106.
7. G. Roșca, C. R. Mirescu, "An Affordable Temporal Calibration Method for
Common Video Camera", Applied Mechanics and Materials, Vol. 555, pp.
781-786, Papers from OPTIROB 2014; doi:
10.4028/www.scientific.net/AMM.555.781
8. C. R. Mirescu, G. Roșca, "Estimate of Color Depth Discretization Impact
on the Accuracy of an Ideal Pinhole Camera", Applied Mechanics and
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Materials, Vol. 811, pp. 217-221, Papers from ICMERA 2015; doi:
10.4028/www.scientific.net/AMM.811.217
9. C. R. Mirescu, G. Roșca, "Placement of Composed LED Light Sources for
an Inverse Triangulation Motion Capture System with Reflexive Spherical
Markers", Applied Mechanics and Materials, Vol. 841, pp. 139-144, 2016,
doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.841.139
10. C. R. Mirescu, G. Roșca, "Error Estimation for Known Marker Position
Retrieval by Ideal Pinhole Camera Direct Observation", Applied Mechanics
and Materials, Vol. 841, pp. 192-197, 2016
10.4028/www.scientific.net/AMM.841.192
11. C.R.Mirescu, G. Roșca, ” A Precise Algorithm for Known Spherical Marker
Position Retrieval using an Ideal Pinhole Camera in a Diffuse Light Scene”,
ICMERA, 2016, în curs de publicare

5.3.Direcții de continuare a cercetărilor
La filmarea în plan sagital există riscul ca marcatori de pe laturi diferite ale subiectului
să se suprapună inducând astfel confuzie în ceea ce privește identitatea lor. Pentru a evita
această situație marcatorii de pe fiecare latură a subiectului ar trebui să fie colorați diferit.
Pentru alegerea culorilor este necesar să existe un contrast cromatic între marcatori și
planul din fundal și îmbrăcămintea subiectului. Acest contrast cromatic ar trebui să facă
obiectul unui studiu specific.
O altă problemă care poate apărea este cea a imaginii parțiale a unui marcator aceasta
fiind opturată de către subiect. Soluția ar fi căutarea unui algoritm de identificare a poziției
marcatorului folosind conturul parțial al acestuia. Având deja la dispoziție un algoritm
performant pentru determinarea poziției marcatorului plecând de la imaginea sa acesta
oferă o bună bază de pornire pentru găsirea unei corelații între rezultatul unor funcții
activate pe pixelii de contur și poziția marcatorului.
Camera video aleasă pentru filmare cu frecvența de 120fps nu se încadrează în categoria
camerelor video normale fiind o cameră superangulară. Pentru aceasta este necesară
conceperea unui algoritm de etalonare/compensare a imaginii acesteia.
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