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REZUMAT
Tehnologiile realităţii virtuale pot fi încorporate în sistemul de e-learning, conform studiilor de specialitate. În
momentul de faţă sistemele de educaţie se află într-o perioadă de tranziţie de la cel tradiţional către cel digital
şi virtual. Cu ajutorul tehnologiei 3D se pot realiza diverse experimente şi simulări în domeniul medicinei pentru învăţarea diferitelor proceduri. Dintre beneficiile utilizării tehnologiilor 3D în educaţie enumerăm: soluţii de
învăţare 3D virtuală ce implică utilizatorii în procesul de învăţare, îi ajută să înteleagă mai repede diverse
concepte, să reţină cunoştinţele; acces la tehnologie; experienţa de învăţare completă. În multe universităţi
majoritatea sistemelor bazate pe tehnologii ale realităţii virtuale sunt în stadiu experimental, problematica
referitoare la protetica dentară fiind foarte puţin sau aproape deloc abordată.
Cuvinte cheie: protetică, e-learning, realitate virtuală

ABSTRACT
The virtual reality technologies can be included into the e-learning system, according to specialized studies. At
present education system is in a period of transition from traditional to digital and virtual. Out of the benefits of
using the 3D technologies in education, we name: 3D virtual learning solutions involving students in the learning
process, helping them to understand faster various concepts, to remember knowledge; access to technology;
complete the learning experience. In a lot of universities the majority of systems based on VR technologies are in
their experimental stage, the issue of dental prosthetics being less or not at all approached.
Keywords: prosthetics, e-learning, virtual reality

INTRODUCERE
Sistemul de e-learning, care reprezintă o alternativă la educaţie, oferă accesul eficient la informaţii, metode noi de instruire, învăţare şi evaluare
a cunoştinţelor. Modul de învăţare este prin experiment. Sistemul de e-learning a avut succes în procesul de educaţie în condiţiile analizei obiective şi
ale implementării factorilor specifici importanţi,
precum şi dezvoltării şi utilizării conceptelor media-didactice, redate prin învăţarea electronică. Sistemul de e-learning introduce tehnologii informatice

moderne, facilitează acumularea noţiunilor şi încurajează competitivitatea utilizatorilor. Sistemul de
e-learning facilitează un proces de învăţare activă,
cu accent pe independenţa utilizatorului.
Tehnologiile realităţii virtuale pot fi încorporate
în sistemul de e-learning, conform studiilor de specialitate. (1) Laboratorul de simulare virtuală, bazat
pe tehnologiile realităţii virtuale, permite activităţi
pe grupuri mici de cursanţi, contribuind la o eficientă monitorizare a participanţilor. Aplicaţiile pot fi
folosite împreună cu întreaga grupă de cursanţi
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într-un mediu virtual (sincron) sau pot fi utilizate
individual, ca mod de învăţare asincron.
Mediul de simulare 3D oferă avantajul flexibilităţii,
varietăţii şi validării experimentale a lucrării.
Folosirea simulatoarelor dentare a adus un plus
în educaţia dentară. Sistemele de simulare, cum ar
fi dispozitivele haptice, sau realitatea virtuală (Virtual reality-based technology) sunt programe interactive care simulează situaţiile clinice reale în care
studenţii exersează manopere profesionale. În acest
context, studenţii obţin informaţii, prestează examinări, interpretează imagini clinice şi de laborator
şi elaborează diagnosticul final şi deciziile terapeutice. Avantajul major al folosirii simulării virtuale
constă în posibilitatea cursanţilor de a dobândi cunoştinţe eficiente în timp scurt. Efectul major al
platformelor de e-learning este potenţat atunci când
acestea sunt însoţite de tehnologia virtuală. (2) Dispozitivele haptice, în medicină, sunt utilizate cu
precădere în formarea şi trainingul viitorilor medici.
În mod curent, pregătirea studenţilor şi practicienilor începători se face prin cursuri universitare
şi stagii practice, aceştia având posibilitatea de a
lucra direct pe pacienţi, după o pregătire prealabilă
pe modele de studiu. De multe ori studenţii nu au
posibilitatea de a-şi forma manualitatea şi de a
exersa manoperele clinice decât direct pe pacienţi.
Aceste proceduri produc uneori disconfort pacienţilor, iar durata tratamentului este destul de mare.
Din acest motiv, în ultimii ani, atât pe plan internaţional, cât şi naţional, au fost limitate tratamentele
protetice invazive realizate de studenţi pe pacienţi,
acestea fiind tot mai mult înlocuite cu diverse soluţii de instruire alternative.
În contextul actual, se impune implementarea sistemelor moderne, de anvergură, de învăţare şi formare
medicală bazate pe tehnologii ale realităţii virtuale folosite experimental cu rezultate foarte bune.
În universităţile din America, Europa sau Japonia, majoritatea sistemelor bazate pe tehnologii
ale realităţii virtuale sunt în stadiu experimental,
problematica referitoare la protetica dentară fiind
foarte puţin sau aproape deloc abordată. Din punct
de vedere al proteticii dentare nu a fost conceput un
sistem complex de simulare virtuală a manoperelor
clinice specifice lucrărilor protetice.
Aceste tehnologii aplicate în protetica dentară
sporesc calitatea actului educaţional, pentru că
oferă posibilitatea unei pregătiri clinice eficiente,
permit repetabilitatea, fără a produce disconfort sau
traume pacienţilor, controlul şi autoevaluarea manoperelor clinice, fără a necesita supravegherea de
către cadrele didactice, în acest mod studenţii dobândind manualitatea atât de necesară în această

specializare a medicinei dentare care presupune
soluţii individualizate pentru fiecare caz în parte.
Studii şi cercetări legate de stadiul actual al
utilizării tehnologiei de realitate virtuală în
protetică
Literatura de specialitate evidenţiază rolul folosirii tehnologiei realităţii virtuale în procesul de
educaţie medicală. În ultimii ani, se folosesc în universităţi de prestigiu diferite simulatoare medicale,
sau în particular, în medicina dentară care utilizează
tehnologia realităţii virtuale. Introducerea sistemelor inovatoare bazate pe aceste tehnologii în curricula dentară a devenit un scop pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţia medicală dentară. (3-6)
În literatura de specialitate se regăsesc citările referitoare la utilizarea tehnologiei virtuale:
• Dent Sim este printre primele simulatoare folosite în medicina dentară, pentru carii dentare, care utilizează tehnologia virtuală, introdus în universităţi din America de Nord şi
Europa. (7)
• Sistemul Geneva, la Universitatea din Geneva, stimulator introdus iniţial pentru anatomia dentară. (8)
• Virtual dental pacient la Universitatea din
Salonic, pentru noţiuni de anatomie a cavităţii
bucale, dar şi pentru prepararea ţesuturilor
dentare. (9)
• Sistemul de antrenare dentar virtual la Universitatea Harvard pentru prepararea cavităţilor şi restaurarea virtuală a dinţilor. (10)
• Simulatorul dentar chirurgical Iowa, la Universitatea din Iowa pentru carii dentare. (10)
• Periosim, la Universitatea din Chicago, simulator pentru intervenţiile parodontale. (10)
• Haptel, la Kinng’s College London, simulator
pentru prepararea cavităţilor, carii dentare. (11)
• Moog Simodont Dental Trainer, la Academic
Centre for Dentistry Amsterdam – simulator
dentar pentru prepararea cavităţilor şi şlefuirea dinţilor pentru coroane şi punţi. (12)
• Voxel Man, la University Medical Center Eppendorf, simulator dentar pentru prepararea
cavităţilor şi preparaţii dentare pentru coroane.
(13)
Dintre dezavantajele (14) simulatoarelor existente se enumeră: stadiul incipient sau experimental,
majoritatea fiind concepute pentru prepararea cavităţilor, iar restaurările dentare sunt incluse foarte
rar. Instrumentarul manual nu poate fi utilizat, cu
excepţia cavităţilor obturate cu amalgam; majoritatea folosesc numai freze sferice, deci nu o gamă
variată de freze pentru preparaţii. Nu sincronizează
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adecvat componentele vizuale şi haptice, costurile
iniţiale de achiziţie şi instalare sunt mari şi necesită
un inginer de IT pentru întreţinerea sistemului.
În literatura de specialitate au fost expuse studii
(„Influence of Dentistry Students e-learning satisfaction“) (15), în care s-a creat un mediu virtual de
instruire pentru studenţi. Motivaţia a fost că absolvenţii de şcoli de medicină dentară, nu au beneficiat de suficientă practică clinică pe pacienţi,
ceea ce creează un prejudiciu pacienţilor. Mediul
virtual de instruire a fost conceput prin încorporarea
simulatorului dentar (Dent Sim) într-o platformă de
e-learning. Pentru construirea acestui model pentru
studiu, s-au încorporat patru factori majori pentru
măsurarea satisfacţiei metodei de e-learning: interfaţa de învăţare, comunitatea de învăţare, conţinut,
personalizare şi variabila intenţie de folosire. Rezultatul obţinut a fost optimizarea satisfacţiei de instruire cu acest sistem.
Relevanţa practică a utilizării tehnologiei de
realitate virtuală
Aplicaţii 3D
Utilizarea conţinutului 3D în procesul de învăţare prezintă un mare avantaj atât prin experienţa
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dobândită de utilizator (care este una realistică), cât
şi prin creşterea gradului de acumulare a cunoştinţelor. Studiile realizate în ultimii ani au luat în considerare beneficiile oferite de mediile de învăţare în
3D ce implică utilizarea de obiecte şi animaţii 3D,
instrumente de realitate augmentată şi medii de
învăţare virtuală colaborativă.
Dintre beneficiile utilizării tehnologiilor 3D în
educaţie enumerăm: soluţii de învăţare 3D virtuală
ce implică utilizatorii în procesul de învăţare, îi
ajută să înţeleagă mai repede diverse concepte, să
reţină cunoştinţele şi să fie mai informaţi; acces la
tehnologie uşor de utilizat; reducere de costuri; experienţa de învăţare completă prin posibilitatea de
mixtiune de diverse elemente; reţea globală de conţinut 3D şi posibilitatea de a dezvolta propriile aplicaţii software. În momentul de faţă sistemele de
educaţie se află într-o perioadă de tranziţie de la cel
tradiţional către cel digital şi virtual (Fig. 1).
Obiectele 3D de ultima generaţie beneficiază de
o perspectivă realistică, de texturi şi funcţionalităţi
de iluminat şi nivel de detaliere ridicat. În învăţarea
cognitivă, ţinând cont de aceste atribute oferite de
conţinutul 3D, utilizatorii capătă abilitatea de a
schimba poziţia de vizualizare sau direcţia (orien-

Virtual
Se utilizează spaţiul virtual pentru dezvoltarea şi
asimiliarea cunoştinţelor, se bazează în mare măsură
pe clasele virtuale şi pe posibilităţile de comunicare şi interacţiune oferite de realitatea virtuală.

Digital
Toate materialele sunt în format digital, sunt distribuite
utilizând reţele de calculatoare şi internetul. Cursurile
conţin simulări, animaţii, elemente interactive şi procesul
de învăţare este asistat de Learning Management
System (LMS) şi apar clasele virtuale ca şi substitut
pentru clasele tradiţionale.

Hybrid (Tranziţia către digital)
Se utilizează internetul şi reţelele de calculatoare pentru
distribuţia cursurilor şi a materialelor educaţionale. Se folosesc
diferite mijloace electronice de realizare a cursurilor, se
folosesc la maximum informaţiile existente: manuale
tipărite,slide-uri etc., cursurile clasice sunt rescrise în
variante electronică chiar dacă sunt folosite în
învăţământul tradiţional.

Clasic (Tradiţional)
Bazat pe săli de clasă tradiţionale,
instructori care conduc procesul
de instruire. Manuale şi cărţi tipărite pe
hârtie, teste scrise.

Tehnologia
informatică

FIGURA 1. Tehnologia
informatică
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tarea) atunci când se mişcă în mediul virtual sau
când vor să studieze şi să manipuleze un obiect 3D.
Mai mult decât atât, capacitatea animaţiei 3D de a
prezenta obiecte care se mişcă autonom oferă posibilitatea de a simula caracteristici abstracte dificil
de vizualizat în lumea reală sau descrierea unui
conţinut complex în diferite moduri.
Utilizarea obiectelor 3D şi a animaţiilor din
mediul virtual în procesul de învăţare are şanse să
crească în viitor datorită uşurinţei în utilizare şi a
posibilităţii oferite profesorilor de a crea resurse
3D de învăţare reutilizabile.
În acest context pentru profesori, una din provocări este alegerea unei aplicaţii software care să
permită suportul (afişarea) de diferite formate 3D şi
alegerea aplicaţiei în care pot fi create aceste resurse
3D. Prin aceste aplicaţii 3D (de vizualizare şi de
creare conţinut), profesorii dispun de unelte de învăţare ce permit studenţilor să beneficieze de experienţe educaţionale (Fig. 2).
EON Reality Inc., SUA, unul dintre liderii mondiali în 3D şi Virtual Reality a creat o platformă
online de resurse 3D grupate pe categorii.

FIGURA 2. Sistem de învăţare în mediul virtual

Aplicaţii 3D în medicina dentară
Cu ajutorul acestor aplicaţii, studenţii pot lucra
în cadrul simulărilor, efectuând proceduri ce sunt
apropiate de realitate, vizualizând şi simţind tactil
ca şi cum ar fi în situaţii reale, dezvoltându-şi astfel
dexteritatea şi capacitatea de a lucra practic.

În aplicaţiile 3D, dinţii sunt modelaţi la rezoluţie
mare şi sunt vizualizaţi pe ecrane 3D stereoscopice
sau cu capacitate de afişare conţinut 3D. Instrumentele sunt reprezentate de dispozitive haptice ce
pot fi mişcate pe 3 axe şi oferă un feedback tactil
foarte apropiat de realitate.
Dintre beneficiile utilizării aplicaţiilor 3D împreună cu un dispozitiv haptic în formarea viitorilor
specialişti din medicina dentară, putem enumera:
dezvoltarea capacităţii practice de lucru, feedback
tactil imediat, evaluare obiectivă a dexterităţii studentului, posibilitatea repetării exerciţiului individual, până la însuşirea deprinderii, reducerea nevoii
de supraveghere permanentă din partea profesorului,
nu necesită consum de material.
Dispozitivele haptice
Termenul „haptic“ vine din grecescul „HAPHE“,
care înseamnă „a aparţine simţului tactil“. Haptic
îşi mai poate avea rădăcini şi în cuvântul grecesc
„haptesthai“, care înseamnă „contact“ sau „atingere“. Tehnologia haptică este aceea care prezintă o
interfaţă ce poate fi accesată de un utilizator prin
intermediul unei simple atingeri aplicând forţa, vibraţiile şi/sau mişcarea. Indiferent cum privim situaţia, această tehnologie haptică, prin care se pot
măsura forţele reactive care sunt aplicate pe o interfaţă, nu trebuie confundată cu senzorii tactili
care măsoară presiunea forţei exercitate de utilizator pe o interfaţă.
Dispozitivele haptice adaugă senzaţie tactilă în
procesul de interacţiune umană cu calculatorul şi
joacă un rol important în sistemele de e-learning
din domeniul medical, prin faptul că îmbunătăţesc
senzaţia de imersie (Fig. 3). Acestea implică contactul fizic între computer şi utilizator printr-un dispozitiv de intrare/ieşire, care detectează mişcările
corpului. Tehnologia haptică recreează simţul tactil
prin aplicarea de forţe, vibraţii sau mişcări unui
utilizator. Această stimulare mecanică poate fi utilizată pentru a asista crearea de obiecte virtuale
într-o simulare pe calculator, pentru a manipula
aceste obiecte virtuale sau pentru a creşte controlul
„remote“ asupra unei maşini sau aparat.
Cele mai multe utilizări ale dispozitivelor haptice sunt în domeniul industriei şi medicinei. Dispozitivele haptice pot oferi 3 sau 6 grade de libertate, senzaţia de atingere fiind mai puternic resimţită
atunci când avem un dispozitiv cu 6 grade de libertate. Interfeţele haptice 3DOF (3 grade de libertate
– x, y şi z) convenţionale sunt, în esenţă, roboţi cu
braţe, cu cinematică fie în serie, fie în paralel, ce
utilizează motoare, codificatoare, legături mecanice
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sau transmisii. Pentru a obţine o bună interacţiune
haptică, acestea trebuie să aibă inerţie redusă, frecare statică redusă şi putere de reacţie minimă, iar
pentru un grad ridicat de transparenţă haptică acestea trebuie să aibă rezoluţie de poziţie înaltă şi lăţime de bandă mecanică ridicată, fără rezonanţe.
Pentru sistemele haptice în 6DOF (6 grade de libertate), cerinţele de design mecanic şi funcţionalitate
sunt şi mai elaborate şi implică adăugarea a 3 motoare suplimentare de volum şi codificatoare pe
mânerul utilizatorului.
Unui medic (student) practicant, utilizarea de
instrumentar medical cu tehnologie haptică încorporată îi oferă încredere crescută în manevrele
exercitate prin feedback-ul tactil primit instant (fie
prin alertă, fie prin force feedback) şi îl ghidează în
realizarea procedurii medicale, reducând astfel erorile de manevră. Există câteva branduri care s-au
remarcat: Geomagic 3D, Novint Falcon, Cyber
Glove, Immersion, Maglev.
Dispozitivele haptice cele mai utilizate în sistemele de e-learning au la bază urmatoarele criterii
de selecţie: mobilitate (dispozitive portabile), 3DOF
(3 grade de libertate), software inclus, interfaţă uşor
de utilizat.

FIGURA 3. Strategia simulării virtuale

CONCLUZII
Realitatea virtuală a fost descrisă ca o simulare
electronică a mediului înconjurător, care poate realiza interacţiunea cu utilizatorul în situaţii tridimensionale realistice.
Termenul de e-learning este definit ca fiind „învăţarea într-un mod care utilizează informaţii şi
tehnologiile comunicaţiei“. Prin simulare virtuală
pot fi învăţate, fără pericol sau disconfort pentru
pacienţi şi cu posibilităţi nelimitate de repetare şi
corecţie pe parcurs, manoperele clinice specifice.
Uitilizarea tehnologiei haptice a revoluţionat învăţământul medical oferind o experienţă de învăţare
multisenzorială, antrenantă şi realistică.
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