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Rezumat

Proiectul are ca scop realizarea unui translator din limbajul semnelor în limbaj natural, prin crearea unui 

mănuși portabile care captează gesturile limbajului LSR- Limbajul semnelor românesc și afișează literele pe 

o interfață pentru utilizator. Mănușa este echipată cu senzori de flexare pentru fiecare deget. Datele preluate 

de la senzori se citesc cu ajutorul platformei mbed, iar în funcție de valorile primite se va afișa litera 

corespunzătoare gestului.

Introducere

Această lucrare prezintă un prototip pentru traducerea literelor din limbajul semnelor românesc (LSR) în 

text. Deoarece comunicarea între persoanele cu deficiență de vorbire și cei din jur poate fi incomodă și 

dificilă, acest proiect încearcă să simplifice interacțiunea cu aceste persoane, proiectând o mănușă portabilă 

care captează gesturile LSR ale utilizatorului și afișează textul tradus pe o interfață. Mănușa este echipată cu 

senzori FLEX pentru măsurarea gradului de flexare a degetelor. Microcontrolerul LPC 1768 analizează 

valorile senzorilor citiți pentru a identifica gestul. Aceste valori sunt trimise prin portul serial pe PC-ul unui 
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utilizator pentru a fi executate împreună cu un script Python. Utilizatorul poate salva seturi de date cu 

ajutorul mănușii pentru fiecare gest care ar trebui tradus în cele din urmă. Aceste seturi de date sunt salvate 

într-un fișier JSON. Algoritmul tratează aceste seturi de date pentru a prezice la rulare semnul realizat de 

utilizator folosind eroarea medie pătratică.

Fig.1 Dactilemele limbajului mimico-gestual românesc

Componente hardware

• Senzori de flexare

• Mbed NXP LPC 1768

• Rezistențe

Componente software

• Mbed platform

• Python

Descriere componente

NXP LPC 1768

MCU

• High performance ARM® Cortex™-M3 Core

• 96MHz, 32KB RAM, 512KB FLASH

• Ethernet, USB Host/Device, 2xSPI, 2xI2C, 3xUART, CAN, 6xPWM, 6xADC, GPIO

Prototyping form-factor:

•  40-pin 0.1" pitch DIP package, 54x26mm



  

• 5V USB or 4.5-9V supply

• Built-in USB drag 'n' drop FLASH programmer

Easy-to-use online tools:

• Web-based C/C++ programming environment

• Uses the ARM RealView compile engine

  Fig.2 LPC 1768

Senzorul de flexare

Fig.3 Senzor Flex

Senzorul FLEX este practic un rezistor variabil al cărui rezistență a bornelor crește pe măsură ce 

acesta este îndoit, deci această creștere a rezistenței senzorului depinde de liniaritatea suprafeței.

Fig.4 Senzorul Flex oferă rezistență variabilă

După cum se observă în figura 4 atunci când suprafața senzorului este complet liniară, acesta va 

avea rezistența nominală. Când este îndoit la un unghi de 45 °, rezistența senzorului crește de 

două ori ca înainte. Dacă este îndoit la 90º rezistența ar putea merge până la patru ori mai mare 

decât rezistența nominală. Astfel rezultă că rezistența la borne crește liniar cu unghiul îndoit. Deci, 

senzorul FLEX convertește unghiul de flexiune la parametrul rezistență. Pentru a folosi senzorul 



Flex cu o placă de dezvoltare trebuie utilizat și un rezistor static, pentru a crea un divizor de 

tensiune. Astfel, se produce o tensiune variabilă care poate fi măsurată de convertorul ADC.

      Fig. 5 Divizorul de tensiune cu senzor Flex

Așa cum se observă în figura 5, R1 este o rezistență constantă iar senzorul FLEX acționează ca o 

rezistență variabilă. Vo fiind tensiunea de ieșire și, de asemenea, tensiunea pe senzorul FLEX. 

Acum, când senzorul FLEX este îndoit, rezistența terminalului crește. Această creștere apare și în 

circuitul divizorului de tensiune. Cu această îndoire a senzorului FLEX, crește astfel Vo. Astfel, cu 

cât senzorul FLEX este îndoit mai tare, tensiunea Vo va crește liniar.

  

Detalii implementare

Senzorii Flex sunt conectați la pinii de intrare analogici ai plăcii PLC 1768: pinii 15->19. Pentru a 

se putea citi datele de la senzorii Flex a fost necesar crearea unui program în platforma Mbed prin 

care citirea datelor se face folosind AnalogIn API. Scopul acestui cod este de a citi valorile de la 

fiecare senzor și a le compara valorile combinate într-un dicționar de semne. Datele sunt preluate de

microcontroler și trimise pe portul serial pentru a fi interpretate in python, unde sunt afișate pe o 

interfață realizată cu ajutorul modulului wxPython.



Fig. 6 Schema logică a sistemului

În figura 6 este prezentată schema logică a sistemului. Utilizatorul care cunoaște acest limbaj al
semnelor, face un gest care să corespundă dicționarului român pentru limbajul semnelor. În acest
mod, senzorii FLEX vor furniza o valoare de tensiune analogică, aceasta fiind specifică gestului
făcut. Conversia de la analogic la digital se va face în microcontroler iar selectarea gestului va fi
făcută conform cu semnalul  de tensiune.  Microcontrolerul  detectează semnalele  analogice de la
senzori și le transformă în digital  folosind convertorul analog-digital  (ADC), face recunoașterea
semnului  realizat  și  le  afișează  pe  o  interfață.

Rezultate

Fig.8 Semnele corespunzătoare pentru literele "L", "S", "R".



Fig.9 Manușa

Concluzii

Scopul principal al acestui proiect este de a demonstra ca exista o soluție care poate ușura 

comunicarea intre persoanele cu deficiența de vorbire și cei din jur.

Soluția propusa ar putea fi îmbunătățită prin adaugarea unui giroscop pentru a afla poziția mainii.

Deoarece există anumite litere din acest alfabet care sunt asemănătoare între ele și e necesar a le

diferenția pentru a nu face confuzie între acestea,  se pot folosi senzori  de contact între diferite

degete pentru informații  suplimentare.  De asemenea,  se poate  implementa pentru ambele mâini

pentru a permite crearea unui dicționar de cuvinte. O alta imbunatatire ar putea fi un difuzor sau un

ecran atașat la microcontroler care sa traduca în timp real gesturile realizate.
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