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REZUMAT. În aceasta lucrare este argumentata oportunitatea folosirii echipamentelor şi tehnologiilor specifice 
realităţii virtuale în activităţile practice de instruire la disciplinele inginereşti, în special, de mecanica aplicată: 
mecanisme, organe de maşini, sisteme mecanice etc. cât şi la discipline de simulare a proceselor tehnologice 
de fabricaţie.  Particularizarea metodicii didactice  conduce la extinderea modelului Wegener. Se descrie un 
post pilot în dezvoltare cu acest scop, popularea scenei virtuale şi interconectrea echipamentelor de realitate 
virtuală, respectiv a unei manuşi Cyber Glove cu scena virtuală, operaţii posibile în scena virtuală, cum ar fi 
observarea pieselor şi operaţii de manipulare şi montare. Nu este lipsită de importanţă susţinerea proceselor 
de producţie robotizate cu ajutorul simulărilor în realitate virtuală. 

Cuvinte cheie: CBT, metodă de invatare, post pilot, realitate virtuală, inginerie virtuală. 

ABSTRACT. In this paper first discusses issues regarding training in mechanical design using virtual reality. We 
present, in the second part in the paper, in brief the reasons for the introduction of virtual reality with 
immersion in the processes of theoretical and practical training in mechanical disciplines.. We describe a pilot 
station which is in progress to test the use of virtual reality in the training activities concerned. We present the 
first achievements in this direction namely: proper populating of the virtual setting, interconnection of Cyber 
Glove gloves with the virtual setting and manipulating of virtual parts for visual observation and simple 
assembly operations.We shown the main equipments for a virtual reality  laboratory for applied mechanics 
too.Some considerations regarding virtual ingeneering are made too. 
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1. INTRODUCERE 

Piaţa muncii europene are o dinamică evidentă 
care presupune cu tot mai multă acuitate să se ţină 
cont de multiplele studii şi cercetări cu această 
temetică, implicit studiul [1], din care rezultă că sunt 
necesare: ameliorarea capacităţii de anticipare şi sin-
cronizare a pieţei locurilor de muncă şi a calificărilor 
necesare, la nivel european; atingerea obiectivelor 
stabilite în cadrul strategiei UE pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă; optimizarea 
iniţiativelor şi instrumentelor deja existente; colectarea 
rezultatelor comparabile la nivel european; promovarea 
unei pieţe a locurilor de muncă cu adevărat europene, 
cu locuri de muncă şi formări care corespund aştep-
tărilor şi nevoilor de mobilitate ale cetăţenilor [2]. 

 Ca urmare, provocările majore ale proceselor 
educaţionale din prezent sunt: pe de o parte ajun-
gerea într-un timp cât mai scurt la o competenţă co-
respunzătoare cerinţelor diverselor activităţi existente 
pe piaţa muncii, in continua diversificare si creştere 
a gradului de complexitate, iar pe de alta parte 
modernizarea permanentă a metodelor, tehnicilor şi 
echipamentelor folosite în procesul instructiv educa-

tiv. Aceste cerinţe sunt de o deosebita importanta în 
instruirea tehnicienilor la nivel liceal, respectiv, a 
specialiştilor – inginerilor, la nivel universitar, cu pre-
cădere în specializările tehnice de vârf: mecatronica, 
automatica, electronica etc. În acest context, datorită 
unor cerinţe crescute privind competentele în aceste 
domenii este necesară şi introducerea unor metode, 
tehnici şi echipamente de ultimă generaţie.  

2. CARACTERISTICILE SISTEMELOR  
DE INSTRUIRE PRIN REALITATE 
VIRTUALĂ 

Fiind un proces de instruire în care este implicat 
calculatorul, aplicaţiile didactice cu tehnici de realitate 
virtuală, sub acest aspect, trebuie să se integreze în 
teoriile şi modelele sistemelor de instruire asistată de 
calculator. Literatura de specialitate furnizează o 
bogată bibliografie în acest sens [3]. Există o multitu-
dine de denumiri şi termeni, dominant fiind acronimul 
CBT (Computer Based Trainig) din modelul propus 
de Wegener [4]. 
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Realitatea virtuală poate avea următoarele niveluri 
de realizare [5]: cu vizualizare, cu navigare, cu 
interacţiune,cu fizicalitate, etc. Totodată putem 
deosebi: realitate virtuală propriu- zisă (scena 
virtuală conţine numai obiecte virtuale) şi realitate 
virtuală augmentată (când scena conţine obiecte 
virtuale şi obiecte fizic reale). 

Aşadar, faţă de cele arătate, aplicaţiile cu tehnici 
de realitate virtuală se înscriu cel puţin într-un model 
Wegener extins, dacă nu chiar un model de sine 
stătător care să reflecte caracteristicile amintite (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Modelul Wegener extins. 

3. POST PILOT DE INSTRUIRE 
FOLOSIND REALITATEA VIRTUALA  

 Pentru introducerea realităţii virtuale pentru 
instruirea la disciplinele de mecanică aplicată , într-o 
primă etapă, se propune realizarea unui post pilot 
[6], a documentaţiei didactice corespunzătoare şi par-
curgerea etapelor necesare omologării şi implementării 
acestei proceduri. 

Structura postului pilot este formată din: un HMD, 
sau pentru început o pereche de ochelari stereosco-
pici, o pereche de mănuşi de tip CYBER GLOVE, 
interfaţă corespunzătoare dintre acestea şi mediul 
virtual (VRML sau softuri similare), un sistem de 
calcul şi softurile corespunzătoare. Pentru început s-
a realizat o scenă virtuală adecvată (fig. 2). 

În continuare se vor perfecţiona aceste aplicaţii, se 
va urmări realizarea unor montaje mai complexe, care 
să ateste însuşirea de către elev a obiectivelor activităţii 
respective. De asemenea se au în vedere şi adaptările 
necesare pentru instruirea la disciplinele de mecanica 
aplicata a studenţilor şi în final se urmăreşte 
omologarea acestei proceduri de învăţare-instruire. 

În această etapă a proiectului s-a trecut la achi-
ziţionarea echipamentelor specifice care să asigure 
caracteristicile unui sistem VR cu cost scăzut. Efectul 
de imersivitate este dat de vizualizarea scenei virtuale 
printr-o cască de realitate virtuala stereo 2d/3d (head 

mounted display), VUZIX iWear AV920, reglabilă, 
prevăzută sistem audio incorporat (căşti audio) şi 
dispozitiv pentru urmărirea mişcărilor capului (head 
traking). Interacţiunea cu scena virtuală este realizată 
prin utilizarea a două mănuşi VR (data glove) tip DG5-
Vhand. Dezvoltarea aplicaţiilor este realizată sub 
forma unor proiecte în C++, mănuşile fiind incluse în 
proiect prin bibliotecile soft: -VHandManager.lib, 
VhandManager.dll, Project.h, DataGlove.h, livrate 
odată cu mănuşile.  
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Fig. 2. Configuraţia scenei virtuale şi manipulări  
ale obiectelor virtuale. 

 

În prima fază s-a realizat o scenă virtuală cores-
punzătoare aplicaţiilor de la disciplinele vizate, scena 
prezentându-se sub forma unei mese de lucru pe care 
sunt plasate diverse piese şi structuri mecanice 
simple. Modelarea s-a făcut in Solidworks, fig. 3.  

Postul pilot de realitate virtuală este amplasat in 
laboratorul real de mecanică aplicată astfel că pro-
fesorul poate combina elemente din laboratorul real cu 
cele din laboratorul virtual, activitate care va stimula 
creativitatea, imaginaţia, va dezvolta gândirea abstrac-
tă, capacitatea de decizie, iniţiativa, spiritual de echipă, 
adică tocmai competenţele vizate de curriculum. 
Laboratorul virtual permite aplicarea unor principii de 
instruire moderne cum ar fi:learning by doing - 
învăţarea prin exersare, interaction – interacţiune cu 
scena şi obiectele,hands on – posibilitatea palpării 
obiectelor (haptic). 

Studentul/elevul poate identifica diversele organe 
de maşini, poate realiza asamblări de componente, 
poate identifica şi remedia diversele erori din mon-
taj, intr-o mare varietate de exerciţii, combinat cu 
activităţi din laboratorul real.  

Solidworks permite exportul modelelor in VRML, 
astfel că modelele pot fi vizualizate de exemplu cu 
Cortona 3D.  
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Fig. 3. Modelarea 3D a scenei şi amplasarea obiectelor.  
 

În aceasta etapă piesele încă nu au proprietăţi 
fizice. În scena virtuală se introduc două mâini virtuale 
care se interconectează hard şi soft cu mănuşile VR 
ceea ce permite orientări ale componentelor pentru 
identificarea prin observare vizuală a particularităţilor 
constructive şi preluarea obiectelor pentru simularea 
unei operaţii de montare. 

4. STRUCTURA GENERALA A UNEI 
ENTITĂŢI DESTINATĂ INGINERIEI 
VIRTUALE 

O entitate bazată pe echipamentele şi tehnologiile 
realităţii virtuale are o anumită similaritate cu o între-
prindere actuală cu deosebirea importantă că toate 
activităţile începând de la ideea pentru un produs sau 
un serviciu până la documentaţia finală necesară 
realizării practice, fabricaţiei, produsului nou sau 
serviciului, caz în care este vorba si de implementarea 
sa, sunt rezolvate prin soluţii adecvate bazate pe 
realitatea virtuală. 

 

 
 

Fig. 4. Structura activităţilor unei entităţi de inginerie virtuală. 
 

Fabricaţia, ca etapă de materializare fizică a pro-
dusului, se desfăşoară în afara entităţii de inginerie 
virtuală, într-o locaţie corespunzătoare de regulă 
robotizată şi informatizată, cu o mare capacitate de 
reconfigurare, în care factorul uman nu are decât un rol 
de asistenţă atât în perioadele de utilizare cât şi în cele 
de conservare până la realizarea unei noi comenzi. 

În sensul celor prezentate structura simplificată 
pe activitati a unei entităţi de inginerie virtuală este 
dată în figura 4. 

Această entitate desfăşoară activităţile precizate 
în continuare în compartimente adecvate: identifica-
rea problemelor-comportament de prospectare piaţă; 
găsirea soluţiei optime-compartiment de creativitate 
şi inventică; activităţi de proiectare şi simulare func-
ţională – compartiment de design constructiv; activităţi 
de proiectare tehnologică şi prototipare virtuală – 
compartiment de tehnologii virtuale; activităţi de 
testare virtuală şi evaluare tehnică a performanţelor 
constructive şi funcţionale – compartiment de testare 
şi certificare virtuală; activităţi de identificare a soluţiei 
şi locaţiei pentru fabricaţie – compartiment de iden-
tificare fabricant (de regulă în imediata vecinătate a 
beneficiarului – pe cât posibil); activităţile de livrare 
şi punere în funcţiune – compartiment de livrare şi 
implementare; activităţi de mentenanţă şi asistenţă 
tehnică pe durata de exploatare a produsului – com-
partiment de asistenţă tehnică de la distanţă on line. 

Astfel o entitate de inginerie virtuală [7, 8, 9, 10, 
11] practic furnizează un produs virtual, inclusiv toată 
documentaţia tehnică necesară fabricaţiei acestuia (o 
dată obţinut acest proiect similar cu cel actual cores-
punzător seriei 0, se identifică o soluţie de fabricaţie, 
locaţia poate fi, practic, la orice distanţă, preferabil 
în vecinătatea beneficiarului) şi se trece la această 
etapă, în care evident eventualele corecturi se fac tot 
informatic. Odată produsul realizat fizic este livrat 
beneficiarului şi sunt parcurse etapele de recepţie şi 
punere în funcţiune. Pe perioada de viaţa a pro-
dusului asistenţa tehnică, activităţile de întreţinere şi, 
chiar, eventuale reparaţii se vor face de asemenea on-
line, de către compartimentul de mentenaţă virtuală al 
entităţii VESMI. O consecinţă directă a unei astfel de 
abordări este posibilitatea decuplării proiectării, în 
accepţiunea mai largă a designului, de etapa fabrica-
ţiei, care poate fi realizată acolo unde se identifică o 
soluţie cât mai convenabilă din punct de vedere fi-
nanciar şi calitativ, ca şi privind distanţa faţă de 
beneficiar. Evident că tot în manieră virtuală, eventual, 
on-line, se pot desfăşura activităţile de mentenanţă pe 
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toată perioada de viaţă a produsului. În plus nu este 
lipsit de interes să delimităm şi mai concret conceptul 
de mai sus în forma ingineriei virtuale pentru servicii 
şi mediu. În acest fel se pot aborda global activităţile 
care exced zona serviciilor sub accepţiunea din prezent, 
prin includerea în categoria acestora şi a fabricaţiei, ca 
şi a aspectelor conexe inclusiv instruirea corespunză-
toare, şi a activitaţilor care se ocupă cu gestiunea 
problemelor de mediu: analiză, protecţie dar şi configu-
rare şi reconfigurare în special a zonelor locuite dar nu 
numai. Astfel se pot studia diverse scenarii probabile 
de dezvoltare sau restructurare a mediului, pe porţiuni 
sau la nivel global, pe termene scurte şi medii, dar şi pe 
termene lungi. Nu lipsită de importanţă este posi-
bilitatea reconstruirii virtuale a unor situaţii existente în 
trecut, dar şi probabile în viitor, inclusiv cu posibili-
tatea simulării modificării dinamice a acestora, prin in-
troducerea timpului virtual (cum ar fi un mediu urban, 
o cetate, un sat sau o aşezare de alt tip, dar şi o zonă 
naturală existentă în trecut sau estimată că va exista în 
viitor), în care imersiunea în spaţiile interioare dar şi în 
cele exterioare ca şi interacţiunea cu componentele sce-
nei virtuale pot conduce la o percepţie şi o experienţă 
cu totul deosebite, inclusiv sub aspect cognitiv. 

5. CONCLUZII 

În baza celor prezentate în această lucrare se pot 
formula următoarele două concluzii importante: 

– introducerea sistemelor de instruire pe baza 
realităţii virtuale la nivelul învăţământului universitar 
de inginerie este o necesitate; 

– ingineria clasică, în special a fabricaţiei, este 
într-o situaţie de criză în pofida promovării în forţă a 
ingineriei simultane şi a reingineriei; 

– ingineria virtuală într-o abordare globală poate 
reprezenta o soluţie viabilă pentru depăşirea situaţiei 
critice actuale, a ingineriei fabricaţiei în special, şi 
relansarea ingineriei în primul rând prin decuplarea 
etapelor de pana la realizarea prototipului virtual de 
cea a fabricaţiei propriu-zise. 

Evident că între ingineria virtuală şi sistemele de 
fabricaţie robotizate există o legătură firească, ce 
permite obţinerea unor rezultate atât privind producti-
vitatea, calitatea produselor obţinute cât şi costurile 
de producţie deosebit de tentante. 
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