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1. INNLEDNING HVORFOR DET ER VIKTIG Å BRUKE "IMMERSIV LÆRING" OG "BESTE
PRAKSIS"
1.1 INNLEDNING
Etterspørsel etter fagarbeidere er på et høyt nivå, og det har vist seg at tradisjonelle
opplæringsmetodologier må endres med bruk av nyere teknologier for bedre å passe til fremtidens behov
i industrien (Vuksanović, 2016). Målet med hvilket som helst utdanningsprogram må være å levere pensum
på en slik måte at studenten sitter igjen med et tilfredsstillende kompetansenivå for å utføre relevante
oppgaver på en sikker måte, med minimal sannsynlighet for feil (Uptale, 2016). For øyeblikket består
prosessen med å nå slik kompetanse av en kombinasjon av forelesninger i klasserommet og erfaringer i
felt oppnådd gjennom læretid / praksisplasser (Glen, 1994). For å effektivt benytte seg av nyere
teknologier, må begge disse arenaene undersøkes for potensielle forbedringer. Det er vist gjennom
omfattende psykologiske studier at læringsutbytte fra enhver treningsøkt er sterkt avhengig av hvordan
informasjonen blir presentert og også på hvilket nivå studentene er i stand til å ta del i forelesningene
Figur 1 (Teachernoella, 2019). Figur 1 er tilpasset fra Edgar Dales kjegle av erfaring (teachernoella, 2019)
og viser gjennomsnittlig retensjonsgrad i forhold til forskjellige undervisningsmetoder.
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FIGUR 1. EDGAR DALES OPPLEVELSE KONSEPT

Med andre ord viser figur 1 den positive effekten av å være i stand til å samhandle direkte med
problemet, enten gjennom praktiske operasjoner eller feltopplæring (teachernoella, 2019). Imidlertid er
høyere nivå av studentinteraksjon ofte forbundet med høyere kostnader og er ofte en begrensende faktor

ettersom utdanningsressurser er sterkt budsjettert (Liefner, 2003). Av denne grunn er det viktig at lærere
ser på teknologier som kan simulere og effektivt fordype studenten i et miljø som ligner den virkelige
verden, dette er spesielt relevant for scenarier som ellers ville være veldig kostbare å utføre (Tsang, 1997).
Slike teknologier kan være kostbare å anskaffe, men kan gi betydelige langsiktige besparelser i forhold til
eldre opplæringsmetoder, enten ved å fremskynde opplæringsprosessen eller levere bedre kvalifiserte
arbeidere til en lavere kostnad (Accenture Study, 2018).

1.1.1 UTVIDET VIRKELIGHET
Utvidet virkelighet (XR) er et paraplybegrep for teknologi som til en viss grad fordyper brukeren ved å
vise datasimulert informasjon. Virtuell virkelighet(VR), augmentert virkelighet(AR) og blandet
virkelighet(MR) er de vanligste teknologiene innen XR (Kaushal, 2019).
Blandet virkelighet kan oppfattes som et reality-virtuality continuum (RV), der endepunktene
representerer et helt reelt miljø og et helt virtuelt miljø. Begrepet ble fremstilt av Paul Milgram og viser
overgangen fra fire trinn fra virkelighet til virtuellitet, som presentert i figur 2 (Li, 2018). Avhengig av
graden av simulering, vil et blandet virkelighetssystem plasseres i forhold til andre MR-systemer, og siden
dette kontinuumet ikke har noen definitive særskilte grenser, kan det være utfordrende å kategorisere
hvor et immersivt system ville falle innenfor dette spekteret (Kaushal, 2019).
Ved å blokkere brukerens oppfatning av det virkelige miljøet forsøker VR å fordype brukeren i et
kunstig 3D-miljø simulert av en datamaskin (Li, 2018). Den gjeldende virtuelle virkelighetssystemer oppnår
fordypning ved å la brukeren utstyre seg med et VR-headset som gir en visuell simulering av et virtuelt
miljø. Ytterligere immersjon er mulig ved bruk av fordypende hjelpemidler for å stimulere andre sanser.
(Li, 2018). I motsetning til VR-systemer, overlapper AR-teknologi virkeligheten med ulik grad av simulerte
virtuelle elementer og vil derfor ikke helt fordype brukeren i et virtuelt miljø (Kaushal, 2019). AR forvandler
datamengder og analyser til bilder eller animasjoner som er lagt på den virkelige verden (Porter og
Heppelmann, 2018). Det er flere måter for brukere å oppleve AR. Den tradisjonelle måten er gjennom en
VR-brille med en gjennomsiktig display. Med den nylige utviklingen og populariteten innen mobilbransjen
bruker AR-utviklere imidlertid smarttelefonkameraer for å overlegge virtuelle objekter på
smarttelefonskjermen.

Figur 1: EN REPRESENTASJON AV VIRKELIGHET-VIRTUALITETSKONTINUUM. (KILDE: WIKIPEDIA, 2018)

1.1.2 IMMERSIV LÆRING
Immersiv læring viser til en læringsmetodikk som i stor grad implementerer teknologier som tar sikte
på å utvide virkeligheten (XR) for studenten og la dem oppleve arbeidsscenarier som er relevante for
utdannelsen deres. Immersiv læring har vist seg å overgå konsekvent mer tradisjonelle læringsmetoder
(Uptale, 2016) som vist i figur 3, og egner seg godt til en lang rekke industrisektorer.

Figur 2: DENNE figuren illustrerer yteevnen til immersive læring relativ til andre læringsmetodologier.
(KILDE: UPTALE, 2016)

Studenten er fordypet av å utvide virkeligheten kunstig med bruk av forskjellige teknologiske verktøy
(XR). Ved å gjøre dette kan studentene gjøre seg kjent i et miljø som kan simulere relevante
virkelighetsnære scenarier. Avhengig av bransje, kan slike treninger være veldig kostbare (Tsang, 1997)
eller vanskelig å gjennomføre i den virkelige verden, men er igjen avgjørende for å oppnå de relevante
erfaringene som trengs for å oppnå det ønskelige ferdighetsnivået.
Trenere og lærere står nå overfor å identifisere hvilke områder som er best egnet for immersiv læring,
og på sin side hvilke teknologier som egner seg best for tilpasning i den immersive læringsmetodikken.

1.2 BRUKSOMRÅDER
Ved bruk av de nevnte teknologiene og læringsmetodologiene prøver dette kapittelet å synliggjøre en
vellykket implementering av immersiv læring innen relevante bransjer og utdanning. For å differensiere
bruken tilfeller av fordypende læring, har funnene våre blitt kategorisert innen to områder: Anvendelse
av utvidet virkelighet innen utdanning og bedriftens anvendelse av utvidet virkelighet.

1.2.1 BRUKSOMRÅDE FOR OPPLÆRING AV UTVIDET VIRKELIGHET
Fordelene ved å introdusere fordypende teknologier i bedriftsopplæring beskrives best ved å vurdere
energisektoren. Opplæring av ansatte i disse virksomhetene er både tidkrevende og kostbar. Ved å bruke

immersiv læring i opplæringsregimet reduseres kostnadene knyttet til opplæring av arbeiderne
betraktelig, da det ikke er transport- eller utstyrskostnader knyttet til opplæringen (eonreality, 2018).
Tiden som trengs for praktikanter å redusere er også betydelig redusert, da det ikke er noen betydelig
driftsstans under trening og få distraksjoner. I motsetning til tradisjonell klasseromsopplæring, er
oppbevaringsgraden for immersiv læring høyere da det omgår kjedsomhet og engasjerer arbeidstakeren
på måter som er umulige i tradisjonelle omgivelser (Uptale, 2016). Evnen til å tilpasse opplæringen til å
passe til bransjens behov er verdifull, ettersom den gir arbeiderne relevante hender på trening og innsikt
i arbeidet.

Den mest fremtredende grunnen til å introdusere immersiv læring i bedriftsopplæring ville være å
redusere risikoen for å trene ansatte. I energisektoren innebærer de fleste arbeidsplasser flere risikoer, og
det er derfor sikkerhetsretningslinjer på plass. Evnen til å trygt opprette saker og innstillinger der disse
risikoer blir fremhevet, fremmer sikkerhet, og arbeidstakere vil da være mer tilbøyelige til å utøve
forsiktighet mens de er i felt (eonreality, 2018). Trening i et virtuelt miljø lar også arbeiderne gjentatte
ganger øve viktige scenarier uten å sette seg selv i fare eller skade utstyr.
Etter endt treningsopplegg må læreren gjennomgå en evaluering for å se om han / hun er kvalifisert
for arbeid i felt. Evaluering av arbeidstakere gjennom tradisjonell evaluering vektlegger klasseromsytelse
som er en begrenset representasjon av en arbeiders evne til å utføre sine oppgaver. Å introdusere XR som
en del av evaluering av arbeidere vil forbedre arbeidernes vurdering siden den simulerte
Repeated
practice of
high risk
situations
Better
Worker
quality
assessment

Reduced
training
expenses

Benefits
of VR in
corporate
training
Increased
retention
rate

Experiential
training
Higher
engagement
rate

figur 3: Fordeler ved implementering av VR i selskapsledelse. Figur laget av forfatteren.

miljø viser relevante ferdigheter som arbeideren trenger å ha (eonreality, 2018).
For å oppsummere, gir AR og VR energitreningsløsninger et trygt eksperimentelt treningsmiljø i sanntid.
For de fleste bransjer, for eksempel energisektoren, kan introduksjon av XR som en del av læring av nye
arbeidere effektivt øke kunnskapsoppbevaring og hastigheten på overføring av ferdigheter til arbeiderne,
i tillegg til at det er kostnadseffektivt. Vi introduserer XR som en del av læringen, og kan løse de fleste
manglene som tradisjonelle treningsprogrammer har. Figur 5 viser forventet inntekt forventet fra VR&AR
i forskjellige sektorer.

FIGUR 4: PROSJEKTERTE INNTEKTER FRA VR & AR I ULIKE SEKTORER (KILDE: WRIGHT, 2019)

1.2.2 ANVENDT XR I PROSESSERINGSSEKTOREN
Med nyere utvikling innen fordypende teknologier har mange sektorer vurdert tilpasning av immersiv
teknologier, spesielt forsterket virkelighetens evne så overlegger digital informasjon. Denne trenden har
ført til et stort skifte innen prosessindustrien, der de potensielle fordelene ved slik tilpasning er betydelige
(Morozova, 2018). Reduksjon i driftsutgifter, økning i sikkerhetsnivåer og effektivisering av driften er noen
av fordelene. I følge McKinseys forskning kan organisasjoner innen prosesseringssektoren redusere
investeringene med opptil 20% hvis de tilpasser digitale teknologier (Porter og Heppelmann, 2017).
AR-teknologier er blitt integrert todelt i prosessindustrien. Den første bruken av AR er å lage ARutvidelser av eksisterende maskinhåndbøker (Hulme, 2018). Denne applikasjonen vil omfatte interaktive
hologrammer av standardprosedyrer som presenterer seg når slike prosedyrer skal utføres. Ved å
identifisere og visuelt vise komplekse prosedyrer på gjennomsiktighetsdisplayet, ville det AR-visuelle
hjelpemiddelet lede en tekniker gjennom trinnene i prosedyren i sanntid. I stedet for å måtte oversette
2D-bilder mentalt til 3D-virkelighet, legger AR-headsettet relevant digital informasjon direkte over
virkelige objekter, slik at arbeidere kan behandle det fysiske og digitale samtidig (Porter og Heppelmann,
2017). Andre fordeler vil være vedlikeholdsforbedring, siden maskinens status vil bli lagt på displayet. Med
AR-løsninger som kompletterer offshore-arbeid, har alle arbeidere muligheten til å feilsøke enkle
prosedyrer uten å konsultere en ekspert (Morozova, 2018). Følgelig kan tekniske eksperter forbeholdes
problemer der enkel feilsøking er utilstrekkelig, noe som reduserer antall ganger eksperter trenger å
besøke nettsteder på nytt.
Den andre applikasjonen er fjernhjelp. Å ha tekniske eksperter til enhver tid er avgjørende for effektiv
arbeidsflyt. Dette er foreløpig ikke mulig, og å måtte sende tekniske eksperter offshore for å prøve å
reparere utstyr er både kostbart og tidkrevende (eonreality, 2018). I stedet for at ekspertene skulle besøke
offshore-anlegget på nytt, kunne arbeiderne og teknikerne koble seg til hverandre med begge å ha en live
AR-feed. Eksperten kunne da veilede arbeidstakeren både hørbart og visuelt gjennom prosessen, som er
betydelig mer effektiv enn å distribuere eksperten (Hulme, 2018).
AR-løsninger på stedet kan også gi arbeidstakere sikkerhetsforbedringer. I en nødsituasjon kan en
overlagret evakueringsrute som vises på AR-utstyr, gi arbeidstakere avgjørende hjelp i en tid med panikk.
I kombinasjon med sansedata (GPS, hjertefrekvensmonitor) er det mulig å både lokalisere og sjekke
tilstanden til enhver arbeidstaker under nødsituasjoner (Morozova, 2018). For å fremme forsiktighet og

sikkerhet i løpet av vanlige timer, kan potensielle AR-utvidelser oppdage og advare brukere når de skal
bruke farlig utstyr. Slike implementeringer kan redusere antall ulykker betydelig, noe som følgelig
reduserer relaterte utgifter og øker effektiviteten (Morozova, 2018).
Disse AR-implementeringene er fremdeles i tidlig utvikling, og mange flere brukssaker og
implementeringer kan se ut når teknologien modnes. De fleste mangler ved måten forskjellige bransjer
opererer i dag, kan løses ved bruk av AR. For å oppsummere har muligheten til å få AR visualisere og veilede
arbeidere en betydelig innvirkning på selskapenes drift. Etter hvert som fordypende teknologier
videreutvikles, vil muligheten til å bytte knotter og skiver for AR-samhandling ytterligere redusere
kostnadene og effektivisere driften.

FIGUR 5: KONSEPT DESIGN AV AR-ANVENDELSER OG DETS BRUK I INNEHOLDSARBEID (KILDE: RE'FLEKT, 2018).

1.2.3 BRUK AV XR I LOGISTIKK
Logistikksektoren, som foredlingssektoren, har sett en rask tilpasning av augmented realityteknologier. Lagervirksomhet anslås å utgjøre omlag 20% av alle logistikkostnader, mens plukking av varer
fra hyller utgjør opptil 65% av lagerkostnadene (Porter og Heppelmann, 2017). Å måtte manuelt lete etter
pakker å samle på er både treg og feilutsatt. AR-systemene guider arbeiderne ved å vise de beste rutene
til pakker, noe som fører til færre feil og engasjerer arbeidstakere. Både DHL og Intel har tilpasset ARteknologier i lagrene sine og har sett økninger i nøyaktighet og produktivitet, der DHL rapporterte
produktivitetsøkning på 25% mens Intel har redusert plukketid med 29% (Porter og Heppelmann, 2018).
I tillegg til å tilpasse AR-teknologier innen daglig drift, trener DHL også nyansatte raskt ved bruk av AR.
Evnen til AR å tilpasse trening for å tilpasse elevens behov er et aspekt som DHL drar nytte av. I stedet for
å bruke tradisjonelle instruktører, lar AR-assistanse nye ansetter trene ved bruk av en praktisk tilnærming
til sanntid, noe som resulterer i at nyansatte jobber nesten umiddelbart og reduserer ferdighetskrav når
de blir veiledet av AR-systemet (Porter og Heppelmann, 2018). I høysesongene leverer
pakkeleveranseselskaper store krav, og behovet for vikarer er stort. Å bruke AR-trening for å trene nye
ansetter i høye etterspørsel sesonger ville resultere i effektiv ansettelser.
Men ettersom logistikkansatte er utsatt for skader, har flere selskaper begynt å undersøke
helautomatiske lagersystemer. Det norske selskapet “Komplett” har allerede et vellykket automatisert
lager der forsendelsesprosessen stort sett er automatisert (Stokke, 2013). Når etterspørselen etter
logistikktjenester øker, vil flere selskaper kanskje se på helautomatiske systemer over AR-løsninger. Et
helautomatisert lager vil være mer effektivt enn menneskelig arbeidskraft, noe som innebærer at
investeringer i AR-systemer kan betraktes som ulønnsomme hvis selskaper ønsker å gradvis automatisere
virksomheten.
Andre bransjer som bygg, industri og produktutvikling har brukt visualiseringsevnen til AR til stor bruk.
Evnen til å legge over en byggeplass med relevant informasjon og modeller eller å sammenligne 3Dmodeller med fysiske prototyper gir ingeniører innen forskjellige felt muligheten til å redusere tiden som

trengs for å jobbe, effektivisere driften og derved redusere kostnadene (Morozova, 2018). Potensialet med
AR-løsninger er større innen oljesektoren fordi kostnadene forbundet med tradisjonelle måter å arbeide
offshore er betydelig høyere, og AR-løsninger kan brukes på flere deler av verdikjeden. Som figur 7
illustrerer, vil imidlertid markedsverdien av XR-teknologier øke, og økt tilpasning innen flere bransjer er
derfor sannsynlig. Som det fremgår av både markedsutviklingen i figur 7 og investeringsprognoser i figur
8, forventes bruken av utvidet virkelighet innen industrisektorer å øke betydelig i løpet av det kommende
tiåret. Figur 9 presenterer også relevante fokusområder som selskaper ser ut til å bruke immersiv læring
og grunnene til å anvende slike teknologier.

FIGUR 6: MARKED EVOLUTION OF AR AND VR (KILDE: DUMON, 2019).

FIGUR 7: UNDERSØKELSE TATT AV 2.216 FORRETNING OG DET UTFØRER FRA 53 LAND. (KILDE: PORTER OG HEPPELMANN, 2017)

FIGUR 8: UNDERSØKELSETAKERENS SVAR OM RETTEN TIL ENTERPRISET OG STRATEGISKE MÅL FRA IMPLEMENTERING AV IMMERSIVE
TEKNOLOGIER. (KILDE: PORTER OG HEPPELMANN, 2017)

1.2.4 BRUK AV XR I UTDANNING

Extended Reality-maskinvare nærmer seg nå et modenhetsnivå (Sonja Hammerschmid, 2018) hvor det
virkelig kan bli et kraftig verktøy i utdanning. For å imøtekomme nevnte maskinvare gir store
teknologiselskaper som Apple og Google utviklere verktøy for å utnytte teknologien fullt ut og i sin tur
levere komplette XR-pakker for bruk i utdanning. De følgende underkapitlene vil belyse noen brukstilfeller
på varierende utdanningsnivå, der XR-teknologi er implementert.

1.2.4.1GRUNNSKOLE - GOOGLE EXPEDITION

FIGUR 9: GOOGLE EXPIDITION (KILDE: GOOGLE, 2019)

Expedition er et initiativ Google startet og presenterte på deres utviklerkonferanse Google I / O i 2015
Figur 11. Expedition er et virtuelt virkelighets (VR) undervisningsverktøy som lar du leder eller blir med på
immersiv virtuelle turer over hele verden. Målet er at læreren skal fungere som turleder gjennom
forskjellige temaer. Visualisering av abstrakte begreper som forbindelser mellom atomer eller utforsking
av historiske landemerker er noen av måtene Google Expeditions kan brukes på undervisning.

FIGUR 10: GOOGLE EXPIDITION PRESTASJONER (KILDE: GOOGLE I / O 2018)

Siden lansering har Expedition vært i konstant utvikling, og gjennom Google Expeditions Pioneerprogrammet er det utført en prøveundersøkelse på opptil 2 millioner studenter. Figur 11
Gjennom Google Expedition Pioneer Program, Google rapporterte på sin I / O-konferanse i november
2018 at studenter som hadde blitt presentert et emne gjennom Expedition-teknologien, viste et høyere
erindringsnivå sammenlignet med studenter som hadde lært gjennom mer konvensjonelle midler
(klasserom). Forskjellen ble referert til som statistisk signifikant (Google I / O, 2018).
Kostnaden for maskinvare som trengs for å bruke Expedition vil variere avhengig av hva som allerede
er tilgjengelig, hvis studenter allerede har tilgang til mobile enheter, kan det enkelt konverteres til en
hodemontert skjerm (HMD) ved bruk av forskjellige billige $ 5 Google Cardboard-kontraksjoner. Alternativt
tilbyr Google komplette VR-klasseromssett som spenner fra $ 3999 - $ 9999 for 10-30 studenter.
Programvaren er i og for seg gratis per nå.

1.2.4.2 FAGSKOLE - PTC ACADEMIC PRODUCTS

FIGUR 11: PTC AR APPLICATION (KILDE: PTC, 2019)

PTC har utviklet et komplett økosystem for pedagogisk programvare som gjør det mulig for studentene
å generere AR-applikasjoner gjennom bruk av deres modellerings- og simuleringsprogramvare Creo og
Vuforia. Resultatet er en helt frittstående app Figur 12 som kan kjøres på hvilken som helst støttet mobil
enhet (IOS / Android). Mulighetene er gode, og studentene står fritt til å modellere og simulere relevant
arbeid som ellers ville være veldig kostbart eller vanskelig å oppnå i en mer konvensjonell setting.
Applikasjonene gir også mulighet for sanntidsinnganger fra datakilder som sensorer som utvider
muligheten ytterligere. For å supplere programvarepakken deres gir PTC også tilgang på omfattende
opplæringsmateriell gjennom deres PTC University portal.
Bransjen løfter stadig kravene til kunnskapen som forventes fra studenter. Studenter som deltar på
yrkesfaglige studier har stor fordel av å ha så mye praktisk erfaring med oppgavene knyttet til deres
fremtidige jobber som mulig. På grunn av budsjettbegrensninger er det imidlertid ikke mulig for skolen å
legge til rette for alle aspekter av alle de forskjellige fagområdene som tilbys. Det PTC gir gjennom sin
akademiske programvarepakke er på mange måter en løsning på dette problemet, ettersom det tilbyr
studentene midler til å simulere ethvert aspekt av deres fremtidige yrke.
Deler av PTC-programvarepakken er gratis for studenter (Creo), for å få tilgang til hele økosystemets
individuelle eller campusbrede lisenser må kjøpes, prisen på slike lisenser vil variere.

1.2.4.3 YRKESOPPLÆRING - ACCENTURE STUDY
Accenture gjennomførte et internt eksperiment om oppgaven med toaletterstatning å studere
(Accenture study, 2018) effektiviteten av immersiv læring.
Testdeltakerne ble delt inn i to grupper: en gruppe så på en instruksjonsvideo, mens den andre gruppen
deltok i en interaktiv VR-trening. Deretter ble deltakerne bedt om å sette sammen et ekte toalett og ble
målt på generell nøyaktighet og tid til å fullføre oppgaven. Gjennom å utnytte den kognitive 3Danalyseplattformen, demonstrerte deltakerne i VR-gruppen i gjennomsnitt 12 prosent høyere
nøyaktighet, Figur 13 og 17 prosent raskere tid til fullføring, Figur 14 enn instruksjonsvideodeltakere.
Innsikt fra undersøkelsen etter trening, drevet av kognitiv 3D-analyse, indikerte også en høyere opplevd
nytte av trening for VR-gruppen.

FIGUR 12:, VIDEO VS AR (KILDE: ACCENTURE, 2018)

ALLTID AKKURACITETFIGUR 13: ALL TIME SPENDT, VIDEO VS AR (KILDE: ACCENTURE, 2018)

1.2.4.4UNIVERSITETSFORSKNING - NTNU, IMTEL

Institutt for utdanning og livslang læring ved NTNU har satt i gang en forskergruppe som først og fremst
fokuserer på innovative immersive teknologier for læring (IMTEL). IMTEL har siden fokusert på hvordan
man kan bruke fordypende teknologier i flere sammenhenger, alt fra universitetsutdanning til akutt- og
medisinsk opplæring og opplæring på arbeidsplassen.
Deler av IMTEL-gruppen (Førland, 2017) har sett på hvordan prosedyre medisinsk opplæring kan
simuleres i VR ved å bruke det de omtaler som et smart virtuelt universitetssykehus. Et smart virtuelt
universitetssykehus som representerer et ektefelt, kan forberede studentene på direkte pasientkontakt
og gi muligheter for klinisk praksis. Et slikt virtuelt sykehus vil støtte studenters læring ved å tilby adaptive
og fleksible løsninger for å praktisere en rekke kliniske situasjoner i studentenes eget tempo. Et scenario
med fokus på preoperativ nevrokirurgisk prosedyreopplæring ble utviklet og testet.

Prosedyreopplæringen er forbedret med medisinske data fra virkeligheten (MR og ultralyd).
Tilbakemeldingene fra testene har generelt vært positive, både med tanke på generell brukeropplevelse
og forventet læringsutbytte.
Denne anvendelsen av XR-teknologi i medisinsk opplæring vil bli videreutforsket av IMTEL-gruppen
under tittelen: Doctural Education for Technology-Enhanced learning, som nylig ble finansiert av Erasmus
+ -organisasjonen (€ 396 669)

1.3 SAMMENDRAG
Etterspørselen etter fagarbeidere er alltid til stede, for å imøtekomme denne etterspørselen har lærere
sett seg nødt til å identifisere og implementere nye teknologier som kan forbedre læringsprosessen. Det
siste tiåret har hatt et enormt oppsving innen teknologier som tilbyr forskjellige måter å utvide
virkeligheten (XR) til brukeren. Implementering av slike teknologier gjennom immersiv læringsinitiativer
har vist et stort potensial for å berike studentenes kompetanse. Dette oppnås ved å styrke lærerne til å
simulere relevante miljøer som ellers ville være vanskelig og kostbart å kjøre i den virkelige verden. Disse
simuleringene gir studentene mulighet til å sette seg inn i miljøer nært knyttet til deres fremtidige yrke, i
sin tur kan dette resultere i en mer effektiv overføring av kunnskap og den samlede konsekvensen er et
høyere kompetansenivå.
Dette kapittelet presenterer eksempler på vellykket implementering av XR-applikasjoner innen gitte
områder. For å gi en bedre oversikt over beste praksis for immersiv læring har funnene våre blitt
kategorisert innen bedriftsopplæring og på forskjellige utdanningsnivåer.
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2. BRUK OG MULIGHET FOR BRUK AV IMMERSIV LÆRING INNEN LUFTFARTSTEKNIKK
(F.EKS. INSPEKSJON, VEDLIKEHOLD, REPARASJON OG DRIFT) OG
PRODUKSJONSSEKTOREN (F.EKS. INGENIØRMÅLING, PROSESSPLANLEGGING,
PROGRAMMERING AV MASKINER, KVALITETSKONTROLL).
2.1 INNLEDNING
Høy produksjonseffektivitet, evne til å sikre lave kostnader, tilstrekkelig kvalitet samt enkelheten i å
endre produksjonsprofilen har alltid vært rangert høyt på listen over mål for de fleste
produksjonsselskaper. Tiltaket for å oppnå høy produksjonseffektivitet og konkurranseevne i industrien er
digitalisering og datastyring av produksjonen. Dette passer inn i konseptet Industry 4.0 og rask
prototyping, takket være hvilke systemer for cyber-fysiske systemer som vil dukke opp, hvorfra intelligente
fabrikker vil utvikle seg og maskiner vil kommunisere og ta beslutninger uavhengig av hverandre. I praksis
vil dette resultere i en økning av størrelsen og volumet av produksjonen samtidig som det sikrer høy
fleksibilitet i produksjons- og monteringslinjene. Bosch Rexroth-produksjonslinjen i Homburg, der mer enn
to hundre forskjellige varianter av hydrauliske ventiler er installert uten å måtte stille inn maskinene, kan
være et godt eksempel på en slik løsning.
Industri 4.0 er ansvarlig for endringer i hver bransje, fra klesindustrien (klær fra en intelligent person
som kommuniserer med andre enheter), innen husholdningsapparater, bilindustrien (autonome kjøretøy
med internettilgang) så vel som i luftfartssektoren. Det sentrale problemet i Industri 4.0 er automatisering
av produksjonsprosessen basert på datautveksling i produksjonsteknologier i sanntid. I tillegg er det viktig
å sikre avanserte vedlikeholds- og overvåkingsfunksjoner. Takket være dette oppnås produkter av høyere
kvalitet og bedre arbeidsforhold for ansatte. Ingeniører med riktige ferdigheter, utmerket erfaring og ulike
kvalifikasjoner oppnådd under praktisk trening er svært ønskelige i bransjen over hele verden.
En stor grad av digitalisering endrer moderne krav til ansatte når det gjelder ferdigheter som krever en
mer aktiv og kontinuerlig tilnærming til opplæring. Augmentert realitet (AR), som er en kombinasjon av
virkelige og virtuelle omgivelser og i forhold til interaksjon mellom mennesker og datamaskiner, kan med
hell brukes i treningsprosessen. I følge mange studier forventes markedet for virtuell virkelighet (VR) for
bedrifter å øke til USD 6,3 milliarder innen 2022 fra 216 millioner dollar i 2018, og målbare fordeler kan
være lavere kostnader for opplæring av ansatte og gjenspeiler opplæringsscenarier som er mer
samsvarende med virkelige situasjoner. VR / AR-teknologi fremstår som en av de mest effektive og
raskeste måtene å utdanne nye ansatte og forberede dem på hverdagen. I tillegg, ved å bruke VR / ARteknologi kombinert med digital informasjon, kan ingeniører fokusere på vedlikeholdsoppgaver, noe som
øker produktiviteten kraftig. Virtuelle treninger og simulering hjelper også til å øke tilliten til profesjonelle
fordi de kan øve prosedyrer til de når det høyeste mestringsnivået. I tillegg blir praktikanter mer bevisste
på sikkerhetsprosedyrer fordi de må følge dem i simuleringer. Foreløpig er for mange ansatte uforberedt
på å imøtekomme selskapets behov, spesielt i konkurrerende selskaper, innen mekanisk industri eller
romfartsindustri.
Det er derfor nødvendig å introdusere verktøy for å forbedre utviklingen av nye ferdigheter for mer
komplekse oppgaver. Teknikere må være flytende og tilpasse seg raskt til gjennomføringen av stadig mer
komplekse oppgaver. Den tradisjonelle treningsprosessen er preget av høye treningskostnader.
Metodikken for trening basert på aktiviteter gjør det mulig å oppnå høy kvalitet, standarder og holdbarhet.

Det meste av opplæringen er isolert, dyrt og ikke designet for å bli støttet av VR / AR. Har også et gap når
det gjelder prosesser, metodikk og instruksjon.
Tidlig opprettelse og implementering av Virtuell realitet og immersiv teknologier er dypt forankret i
vitenskap og utvikling, og når tilbake til 1929, da det amerikanske militæret opprettet et elektromekanisk
sett med Virtuell realitet for å lære piloter.
Immersiv læring er læringsprosessen med bruk av et simulert eller kunstig miljø. Miljøet gjør at elevene
helt kan bli fordypet i læringen på en måte som føles som å oppleve et faktisk læringsmiljø. Denne typen
læring blir vanlig når det gjelder nettkurs og læring.
Opplæring innen simulering, tradisjonelt arbeid med treningsmetoder og grunnleggende prosesser er
de mest effektive og er i tråd med dagens teknikk. Immersiv læring gir et naturlig miljø som gjenspeiler
reelle situasjoner. Ansatte / studenter kan dra nytte av et høyere kunnskapsnivå på kortere tid. Det gir stor
merverdi og for eksempel raskere prosjektgjennomføring, lansering og "tid til marked" takket være bedre
samarbeid. Økt tilgjengelighet av informasjon, dataintegrering i sanntid og 3D-visualisering garanterer
trygge og effektive treningsprosesser. Organisasjoner kan redusere utgifter til ansatte og transportutstyr
til treningssteder. De kan også delta i programmering selv.
Siden introduksjonen til teknologi-, underholdnings- og treningssektoren har Virtuell realitet (VR) og
Augmentert realitet (AR) kommet inn i hodet og hjertene til mange teknologientusiaster. Faktisk viser
forskning at bruk av virtuell virkelighet i trening kan øke empati og studentretensjon betydelig.
I følge forskning på flyinspeksjon og -vedlikehold har det avdekket kritisiteten til menneskelig
inspeksjonsytelse for å forbedre luftfartssikkerheten. Hvis vi skal gi allmennheten et trygt og pålitelig
lufttransportsystem, må inspeksjonen utføres effektivt, effektivt og konsistent. Selv om det er vanskelig å
eliminere feil helt, må det fortsatt legges vekt på å identifisere intervensjoner for å redusere feil og
forbedre konsistensen i ytelsen. Immersiv opplæring er blitt identifisert som den primære
intervensjonsstrategien for å forbedre kvaliteten og påliteligheten til flyinspeksjonens ytelse.

2.2

GRUNNLEGGENDE BEGREPER INNEN IMMERSIV LÆRING

Immersiv læring kan tiltrekke studentens oppmerksomhet og aktivere pedagogiske aktiviteter bedre
enn andre læringsmetoder, for eksempel klasseromslæring, e-læring, mikrolæring og mer. Selv om denne
spesifikke metodologien ikke erstatter eksisterende metoder, har den som mål å berike studentenes
læringserfaringer og øke opplæringseffektiviteten. Det er flere fordeler ved å ta i bruk en strategi for en
utdanningsplattform:
I immersiv læring praktiserer studentene ferdigheter i den virkelige verden i et trygt miljø. De
støttes av tilbakemeldinger og forstyrrer ikke på noen måte med virkelige klienter eller prosesser.
Denne strategien hjelper med å mestre atferd.
Fordi læring har en realistisk og engasjerende karakter, fremkaller den en emosjonell forbindelse
til læring gjennom opplevelse eller en hendelse.
Vitenskap handler om å være innebygd i en reell sammenheng, dette gjøres ved å simulere et reelt
miljø der studentene blir oppfordret til å jobbe.
Immersiv læring gir en flott plattform og gir deg muligheten til å samhandle.
Med det kan du få tilpassede instruksjoner ved å følge dine egne innstillinger og simuleringer. Du
kan lage både i simulering og i et virtuelt miljø.
Immersiv læring skaper en flott plattform og mulighet, uten territorielle grenser.

Innovasjoner som VR og AR gjør det mulig for mennesker å gå utover grunnleggende ferdighetsutvikling
til ytelsesforbedring. Videre hjelper det studentene ved å legge til flere kontekster i læringen deres,
sammen med personalisering og relevans for den samlede læringsopplevelsen. I forlengelsen av dette ser
virtuell virkelighet ut til å være fremtiden for altimmersiv læring. Denne teknologien gjør det mulig for
elevene å samhandle med 3D-objekter og miljøer i vitenskap eller å gjenskape historiske steder i
historietimer (fig. 1).

FIGUR 1 EKSEMPEL AV IMMERSIV LÆRING VISUALISERING
KILDE: HTTPS://WWW.AEROSPACEMANUFACTURINGANDDESIGN.COM/ARTICLE/SAFRAN-NACELLES-A330NEO-VIRTUELL-REALITETMANUFACTURING-4317/ lives of valueand

and AR in technologyVR spesielt kan de bidra til implementering av viktige innovasjoner. I fremtiden,
takket være bruken av disse teknologiene, vil det være mulig å rekonstruere fotorealistiske miljømodeller
i sanntid. Publikasjonen lister opp følgende typer Virtuell realitet:
Fullt immersiv - de grunnleggende komponentene som muliggjør full VR-opplevelse er: pålitelig og
detaljert virtuell verden (datamodell eller simulering), datamaskin med høy ytelse som kan sanntid
kartlegge vår aktivitet i simulering og maskinvare koblet til en datamaskin som fordyper oss i den virtuelle
verdenen. Slikt utstyr er vanligvis en hodemontert skjerm (HMD) med to skjermer og stereolyd (se fig. 2.).

FIGUR 2 FULL-IMMERSIV LÆRINGSVISualisering

KILDE: HTTPS://WWW.CADLAND.IT/VIRTUELL-E-MOTIONS/

Ikke-immersiv - en svært realistisk flysimulator på en hjemme-PC kan kvalifisere seg som en immersiv
virtuell virkelighet, spesielt hvis den bruker en veldig bred skjerm, med hodetelefoner eller surroundlyd,
og en realistisk joystick og andre kontroller. Ikke alle ønsker eller må være fullt fordypet i en alternativ
virkelighet. En arkitekt kan bygge en detaljert 3D-modell av en ny bygning for å vise den til klienter som
kan testes på en stasjonær datamaskin med musen. De fleste vil klassifisere den som en slags virtuell
virkelighet, selv om den ikke er helt nedsenket.
Nettbasert - virtuell virkelighet var en av de «hotteste» og raskest voksende teknologiene på slutten
av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, men den raske utviklingen av internet bremset i stor grad denne
interessen. Selv om informatikere har utviklet en måte å bygge virtuelle verdener på nettet (ved hjelp av
teknologien analog med HTML-språket kalt Virtual Reality Markup Language, VRML), var vanlige
mennesker mye mer interessert i måten nettverket ga dem nye måter å få tilgang til den virkelige verden
- nye måter å finne og publisere informasjon, lagre og dele tanker, ideer og opplevelser med venner via
sosiale medier.
Utvidet virkelighet - mobile enheter, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, har lagt i hendene og
lommene våre det som en gang var superdatamaskin. Hvis vi vandrer rundt i verden, kanskje vi besøker
kulturminner, for eksempel en pyramide eller fascinerende utenlandsk by som vi aldri har vært før, er det
vi ikke vanligvis ikke ønsker en virtuell virkelighet, men en bedre opplevelse av den spennende
virkeligheten som vi kan se foran oss. Slik oppstod konseptet Augmentert realitet (AR), der du for eksempel
peker smarttelefonen din mot et landemerke eller en slående bygning, og interessant informasjon om den
vises automatisk. Den utvidede virkeligheten består i å koble den virkelige verdenen vi opplever med den
enorme virtuelle informasjonsverdenen vi har skapt sammen i nettverket. Ingen av disse verdenene er
virtuelle, men ideen om leting og navigasjon i begge verdener har noe med Virtuell realitet å gjøre.

2.3 LITTERATURUNDERSØKELSE
Immersiv læring ved bruk av VR / AR-miljøer muliggjør en ny måte å implementere en
opplæringsmodell som setter ansatte i realistiske situasjoner. Virtuell trening der fotorealistisk 3Dgjengivelse av det industrielle miljøet, værforholdene og bevegelsene involverer brukeren i generell
navigering gjennom trofast gjengivelse av planter, noe som tillater riktig samhandling, for eksempel å åpne
og lukke manualen i området og skaffe informasjon om den interne funksjonen til utstyret.
Dagens massemonteringslinjer for høyverdiproduksjon er enten robotiserte eller svært avhengige av
fagarbeidere. Likevel er opplæring av nye ansatte i komplekse oppgaver en unik utfordring for bransjen.
På den ene siden innebærer det å ofre begrenset fysisk utstyr og spesialister for å trene nytt personell. På
den annen side kan bruk av farlig utstyr gi bekymringer for helse og sikkerhet. Bruk av nye teknologier for
å trene fremtidig stab i prosesser kan også øke sikkerheten.
Det kommersielle luftfartsmarkedet vokser eksponentielt, med stadig mer komplekse fly som flyr
lenger avstander og på flere ruter enn noen gang. Augmentert realitet (AR) har potensial til å levere
vedlikeholdskompetanse hvor som helst i verden.
Immersiv teknologier i industrien kan føre til blanding av virkelighet. Med Virtuell Realitet (VR) kan vi
se produkter før de blir produsert, gå gjennom strukturer før de bygges og gjøre endringer i sanntid. Med
Augmentert realitet (AR) kan vi ha relevante data og design relatert til en ting eller et sted som flyter rett
foran øynene våre når vi ser på det - og kontrollere disse dataene med et øyeblikk. Mixed Realitet (MR)
går langt utover den digitale modellen og brillene og headsettet. Den fanger verden rundt oss og

kombinerer den med digital plass - 3D designplass, simulering og optimalisering. Steelcase har for
eksempel laget kontormøbler i flere tiår, men i dag gjør de det på nye måter for en ny generasjon
arbeidere, ved å bruke overveldende teknologier som gjør at kundene ikke bare kan se mer enn 60 000
produkter i detalj, men faktisk se hva de ser ut i sammenheng med det virkelige rommet - og deler svar i
sanntid. I mange selskaper kalles prosessen med å implementere en ny ansatt, ansattes onboarding.
Denne prosessen kan variere fra ett selskap til et annet, men hovedmålet er å sørge for at den nye ansatte
kan lære og forstå så mye informasjon som mulig. For øyeblikket er selskaper som går fra tradisjonell til
VR-ansatt ombord. Å bruke VR til onboarding er en perfekt måte å introdusere nye ansatte til
bedriftskulturen da den bruker virtuelle simuleringer for å ta den nye ansatte gjennom orientering. Dette
eliminerer også å forstyrre resten av arbeiderne på kontoret under prosessen. Immersiv læring er ikke et
konvensjonelt læringsformat der studentene vanligvis laster ned informasjon til enheten sin. Snarere
handler det om læringsopplevelser og tilrettelegge for et læringsformat der et virtuelt læringsmiljø og
simuleringstrening blir mye brukt.
Bruken av VR for ombordstigning gjør at nye ansatte kan få opplæring og nødøvelser uten at det går ut
over sikkerheten. For eksempel er Deutsche Bahn, som er ansvarlig for det tyske interbanes ekspress
togsystemet, avhengig kraftig av VR-trening for å forberede mer enn 4000 ansatte. Ved hjelp av HTC Vive
tilbyr selskapet individuelle treningsscenarier for å reprodusere viktig utstyr, kontroller og verktøy. Martin
Repondek fra Deutsch Bahn sa: "VR er en flott og kostnadseffektiv måte å tilby praktisk opplæring som er
nesten umulig å reprodusere i den virkelige verden." I tillegg kan den også brukes til å lære ansatte om
arbeidsmiljøet med høy risiko. Repondek kommenterte også at VR er "spesielt bra for store, fysiske
simuleringer av nytt utstyr og operasjoner". VR-ansatte om bord øker sikkerheten ved å bruke interaktivt
360º- og VR-innhold for å skape situasjoner som ligner på virkelige, farlige scenarier. Når ansatte opplever
dette, er de bedre forberedt på en potensiell katastrofe. Med VR-ansatt ombordstigning er det mindre
sannsynlig at slike feil skjer. Systemet tar de ansatte gjennom alle mulige arbeidsscenarier og gjør dem
kjent med smarte, effektive måter å håndtere nødssituasjoner på. Dette gjør det lettere å bringe
fremtidige ansatte nærmere selskapets kultur og forventninger gjennom et velutviklet medarbeidersystem
for ansatte.
Stadig oftere kan vi observere at eLearning også flytter til helt nye områder ved å bruke immersiv
læring. Denne læringsmekanismen krever 100% av studentens tenkeevne og en suksess. I dette tilfellet er
det viktig å forberede et engasjerende læringsmiljø. Et immersiv læringsimplementeringskurs bør omfatte
læringsscenarier som er ganske relevante for mennesker. Spesielt bør bruk av forskjellige karakterer i
kurset, muligheten for å lage sin egen avatar, interessante casestudier, rollespill osv. Vurderes. Du kan
også berike opplevelsen din ved å lære fra spillbasert spillgambling, der vi genererer spillopplevelser for
nettkursene dine.
Ved å skape immersiv læringsmiljøer er det viktig å oppmuntre eleven og invitere ham eller henne til å
spille sin egen rolle i historien. Målet med dette engasjementet er å gjøre det mulig for eleven å ta et valg
slik at de kan observere resultatene eller konsekvensene av valget. Dette kan også gjøres ved å gi eleven
forskjellige alternativer, men det er viktig å sørge for at alle av dem virker gjennomførbare slik at flyten i
treningsscenariet ikke blir avbrutt. Praktikanter kan lære på to måter. De kan lære ved å vurdere andres
valg, eller de kan lære ved å vurdere sine egne valg. I denne sammenheng bør du ta hensyn til de
forskjellige synspunktene på historien og dele observasjonene dine. Noe av det viktigste du bør vurdere å
aldri begrense studentene dine. Det er ikke akseptabelt for deg å tvinge studentene til å følge en
forhåndsbestemt retning, da dette kan være veldig nedslående da de har begrenset valg. Derfor er den
beste måten å gjøre dette på å gi full kontroll til kursdeltakerne og la dem lære av det på egenhånd.
En studie utført på sammenlignet tradisjonell skoleopplæring med utdanning utvidet til VR og fant at
VR-studentgrupper oppnådde bedre resultater enn studenter underviste i et tradisjonelt miljø.

Studentergruppe i tradisjonell utdanning var i gjennomsnitt 73 prosent i den endelige testen, mens
studenter i VR-gruppen var i gjennomsnitt 93 prosent. I tillegg viste VR-gruppen større forståelse og
oppbevaring etter to uker.
Ifølge Bedrifter opplever allerede fordelene med immersiv læring, spesielt i sektorer med høy risiko
som energi, industri, produksjon eller konstruksjon. I tillegg er det en økende interesse for andre næringer
som utforsker verdensrommet, for eksempel Medical School of Atlanta University, som bruker VR til
opplæring av kirurger, slik at følgende kan observeres 40% mindre feil enn konvensjonelt trente kirurger.
Et annet eksempel er opplæring i detaljhandel: Walmart bruker VR for å forberede butikksjefer for Black
Friday, den største shoppingdagen i Amerika. Walmart planlegger å implementere denne teknologien i
200 treningssentre. Det anslås at 80% av besparelsen vil bli gjort under trening.
Implementering av immersiv opplæring kan forbedre personalets arbeidsinsentiv og produktivitet. I et
fersk eksperiment testet Googles Daydream Labs to grupper medarbeidere for å bruke en kaffemaskin,
den ene med YouTube-videoer og den andre med VR. VR-gruppen lærte ikke bare å bruke maskinen
raskere, men gjorde også færre feil. Et annet interessant eksempel på implementering av Virtuell realitetopplæring ble presentert av Farmers Insurance for det nye medarbeiderprogrammet. Deltakerne går
gjennom et immersiv kurs med mer enn 500 skadekombinasjoner og scenarier. Selskapet regner med å
spare 300 000 dollar med det nye treningsprogrammet, hovedsakelig på reise- og overnattingskostnader.
Virtuell virkelighet er definitivt ikke bare en moteriktig teknologi, det er en effektiv måte å forbedre
kvaliteten på trening på.
I helsevesenet testet Yale University hvordan VR-trening kan sammenlignes med konvensjonelle
undervisningsmetoder når de trener innbyggere til å utføre reseksjoner i galleblæren. På slutten av studien
fant forfatterne at VR-gruppen utførte operasjonen 29 prosent raskere og seks ganger sjeldnere gjorde feil
under prosedyren. Også Stanford Universitys virtuelle virkelighetslaboratorium publiserte en studie i 2013
som viste at det å oppleve funksjonshemming (i dette tilfellet fargeblindhet) med VR har ført til økt empati
og fremtidig atferd, spesielt til mer aktiv og dristig mestring av problemer.
Det amerikanske hærens amerikanske kjemiske biologi-senter, Edgewood, bruker Virtuell realitet for å
gi et høyere fordypningsnivå for trening i bruk av komplekst utstyr. Hovedmålet er å øke oppbevaringen,
supplere tradisjonelle instruksjoner og simulere virkelige scenarier. De observerte fordelene inkluderer
muligheten og fleksibiliteten til å gi trening i kortere tidsrammer. VR kan også øke empati og spenning
under trening som hjelper til med å forbedre oppbevaring av informasjon.

2.4 ANALYSE AV MULIGHETENE FOR Å IMPLEMENTERE IMMERSIV LÆRING I INDUSTRIEN
2.5 METODIKK
Analyse av mulighetene for gjennomføring av immersiv læring var basert på undersøkelsesresultater
og direkte intervjuer. For dette formålet ble flere selskaper valgt ut i Voivodships of Podkarpacie i Polen
som ligger i Aviation Valley som representerer produksjonssektoren og luftfartsindustrien. Et lignende valg
ble tatt for alle i-Trace-prosjektpartnere i Norge, Italia og Spania (for plassering se fig. 3). Basert på den
innsamlede informasjonen og forslagene, er det valgt god praksis som kan brukes til å utvikle
treningsprogrammer ved å bruke immersiv læring.
Utdanningstilbud fra forskningssentre som bruker VR / AR-teknologi i opplæringsprosesser som ble
publisert på deres hjemmesider ble også analysert. I tillegg er evaluering av utdanningsprogrammer ved

bruk av immersiv teknologi blitt gjennomført. Basert på innsamlet informasjon og forslag, er det valgt god
praksis som kan brukes i immersiv undervisning.
Treningssystemet som skal utvikles skal være fokusert på bruk av immersiv Virtuell realitet-systemer i
kombinasjon med haptiske enheter (force feedback). Produksjons- og vedlikeholdspersonell identifisert av
deltakende næringer vil bli opplært i VR-systemet. Når brukerne er opplært i bruken av systemet, bør den
andre fasen av opplæringen være fokus på bruken av systemet til opplæring av montering, demontering
og vedlikeholdsprosedyrer.

FIGUR 3 I-TRACE PROJECT PARTNERS

2.6 RESULTATER
Modenheten til utvidede og Virtuell realitet-enheter har økt betydelig den siste tiden. Siden prosesser
i luftfartsindustrien er feilutsatt og tidkrevende, blir det arbeidet med å implementere disse teknologiene
for å støtte menneskelige arbeidere under inspeksjon og vedlikehold. Ikke desto mindre hindrer
varierende prosess- og enhetsegenskaper valg av passende teknologi.
Den gjennomførte forskningen har vist at organisasjoner bruker VR / AV-teknologi i prosessen med
personalopplæringen. Undersøkelser utført at disse teknologiene ikke bare kan brukes innen luftfart, men
også i prototyping og bygning av logiske kretsløp. Forskning basert på resultater fra 14 selskaper: 4 fra

Norge, 5 fra Italia, 5 fra Spania og 4 fra Polen. Dette var Institution of Education, VET og / eller
forskningsorganisasjon, og også det typiske selskapet / organisasjonen i privat sektor. Forskning har vist at
selskaper allerede har avanserte løsninger og bruker AR / VR-verktøy i utdanningsprosessen.
De mest interessante av dem som de undersøkte selskapene avslørte er:
DAR System - avansert visualiseringssystem med arbeidsordrer på virtuell klon. Målet med
applikasjonen er å forbedre visualiseringen av vedlikeholds- og produksjonsoperasjonene til A400Mflyene. Denne forbedringsprosessen utvikles ved bruk av nettbrett, Augmentert realitet-briller og Virtuell
realitet-briller.
AIRPOXY- termoformerbar, reparerbar, intelligent og lim kompositt. AIRPOXY reduserer
produksjons- og vedlikeholdskostnader for komposittdeler i luftfartsindustrien med en ny familie av
termoformerbar kompositt. Det kreves en innovativ familie av harpikser patentert av CIDETEC.
VIP Lab (Virtuell Prototyping Lab) - “VIP Lab” -prosjekt tar sikte på å undersøke en ny innovativ
tilnærming til prosjektering og undervisning ved bruk av VR og immersiv teknologier. Den brukes også til
flere formål, men en av hovedaktivitetene er å ta leksjoner ved å bruke immersiv og realistiske avanserte
simuleringer.
Avanserte og innovative metoder for sertifisering og validering - Rammeverket består av: en modul
for Immersive Design Review of aeronautical komponenter; en modul for ergonomiske analyser både
produktet og arbeidsområdet; en modul for simulering av menneskelig robotinteraksjon i
samarbeidsindustrielle miljøer; en modul for virtuell opplæring av operatørene. Leveres for å optimalisere
og forbedre aeronautic produktytelse når det gjelder vekt, funksjonalitet og kvalitet; minimere kostnader
og tid til å markedsføre, utvikle passende arkitekturer av airframe-produktet, utnytte innovative metoder
og teknologier (virtuell prosjektering) for riktig simulering av fysiske fenomener og automatisere den
strukturelle designprosessen. Spesielt partneren UNINA-DII har utviklet et virtuell virkelighetsrammeverk
for samarbeidsdesign og simulering av produkt / prosess.
Det immersiv virtuelle rommet Cadland for Alenia Aermacchi (nå kalt Leonardo) i Torino i 2012.
Hovedmålet med rommet er å forbedre designgjennomgang og treningsaktiviteter. Det immersiv virtuelle
rommet var en halv CAVE. Hovedsakelig sammensatt av to vertikale skjermer 90 ° anordnet, det
forvirrende virtuelle rommet er i stand til å fordype brukeren perfekt inne i modellen eller det virtuelle
miljøet.
Det virtuelle rommet Green Spirit - det virtuelle rommet som ble bygd i 2009 for Green Spiritprosjektet for å trene salgsstyrken til REX Electrolux i italiensk region. Dette prosjektet ble meget vellykket
og av den grunn har det blitt klonet i andre deler av verden: Brasil, Sverige, etc. Prosjektet var et resultat
av samarbeid mellom Rex Electrolux og Research Center of FIAT (nå kalt FCA). Det virtuelle rommet ligger
i Porcia (PN - Italia).
The Immersive Virtuell Room - er bygget i 2018 med det spesifikke målet å forbedre effektiviteten
av trening for prosjektering (tegning, designgjennomgang, etc.) og produksjon (NC-maskiner simulering,
etc.) aktiviteter. Det virtuelle rommet ligger i Cento (FE - Italia) og er perfekt integrert i spesialiserende
treningsstier.
Et system som støtter EWIS-trening (interconnect-system for elektriske ledninger) - det er et
universelt treningssystem for alle typer flymekanikere. Det tillater implementering av virtuelle
arbeidsverktøy på avionikkboksen. Selskapet har erfaring med implementering av VR-simuleringer - for
eksempel Cockpit - trening i startmotorer (fra 1,5 år).
Implementering av 360 graders treningsvideoer.
Flysimulator med et hybridvisjonssystem (fallskjermhoppsimulator)
Et system som støtter design av linjer som produserer elektroniske systemer.
Nivået på denne implementeringen er generelt nasjonalt. Løsningene beskrevet ovenfor gjør det mulig
å oppnå hovedmålene i form av:

minimere tidspunktet for løsning av abnormiteter i det angitte aspektet;
forbedrer effektiviteten i beslutningsoppgaver, personaloppdrag og løsning av åpne hendelser;
kostnadsreduksjon;
en ny måte å undervise i menneskesentrert produktutvikling og industriell design;
å utvikle en virtuell virkelighetsramme for samarbeidsdesign og simulering av produktet /
prosessen;
forbedre designgjennomgang og treningsaktiviteter;
å øke effektiviteten til prosjektering (tegning, design, etc.) og produksjon (NC-maskiner simulering,
etc.) aktiviteter;
opplæring innen sertifisering og mekanikk i avionic;
forkorte tiden for introduksjon av elementet i produksjonen;
produsere VR-flysimulatorer og formidling av kunnskap om luftfart til publikum, og gi opplæring
med forenklet mekanisk konstruksjon;
reduksjon av prototyper iterasjoner ved å bruke VR-basert miljø (3D-visualisering);
lage retningslinjer for å skape interaktive treningsmiljøer;
gi et trygt arbeidsmiljø for studenter, lærlinger og trenere;
forkorte prosjektvarigheten til nye VR-modeller;
analyse av monterings- og vedlikeholdsoppgaver;
opplæringssystem for flyprodusenter og vedlikeholdsteam;
bruk av haptiske og auditive enheter for å forbedre VR-opplevelsen;
mobilitet i hele miljøet;
reduksjon av opplæringstiden for ansatte (ikke nødvendig å vente på opprettelsen av en ekte
arbeidsstasjon og gjenstander);
I mange tilfeller viser selskapene spesifikke mål som JIF2LAND-prosjektet, som ble utført av konsortiet
dannet av selskapet Aritex og Eureca. Det er utviklet for demontering av de originale Airbus-vingene og
montering av laminære strømningsvinger for å utføre tester av ønsker, fra konseptuell fase til levering. For
dette formålet har Aritex og Eureca utviklet effektive engangsverktøyprosesser for kobling og frakobling
av BLADE laminære strømningsvinger til A340.
Presentert didaktiske applikasjoner i henhold til respondentenes meninger vil gjøre det mulig å utvikle
ferdigheter, kompetanser, ansvar for målgruppen som studenter, ansatte, arbeidssøkere osv., Spesielt:
evne til å løse unormalt;
kunnskap om strukturelle reparasjoner og komposittmaterialer;
VIP Lab er det ideelle treningspunktet for industrielle designere og ingeniører. Laboratoriet er
hovedsakelig designet for bil / transport sektor;
VIP Lab er fokusert på virtuell prototyping og alle aktiviteter har som mål å undersøke hvordan
man kan unngå bruk av fysiske prototyper innen engineering;
Ferdigheter og kompetanse: bruk av datastøttet designverktøy (CAD), datagrafikk (VR & AR) og
datastøttet ingeniørverktøy (FEM, CFD, flerkroppsdynamikk, kinematikk, ergonomi) for å redusere tid til
marked og samtidig , for å forbedre kvaliteten, robustheten og gjennomførbarheten til produktet - for
ingeniører (mekaniske, elektriske, konstruksjonsmessige, etc.).
opplæring ved bruk av NC-maskiner til arbeidere. Virtuell realitet overvinner dette problemet fordi
det kan gjøre hvilken som helst maskin tilgjengelig og ikke forstyrrer sikkerhetsproblemer mellom
personen som skal trenes og oppnåelsen av treningsmål. Ingen spesifikke kompetanser er nødvendig, men
i det minste en grunnleggende kunnskap om hvordan NC-maskindrift kan hjelpe.
slik som i normen AMC 20-21;
evne til å arbeide i VR + maskinvare, engelsk språk, valgte operasjoner;
primær trening av flyrelaterte aktiviteter, verifisering av kandidater for avansert trening;

-

forbedre designferdighetene.

I de fleste tilfeller har treninger, arrangementer, presentasjoner, artikler publisert i internasjonale
tidsskrifter, seminarer eller workshops om virtuell prototyping, design av produkter med prototyper
verifisert i VR på et tidlig stadium av prosjektet blitt implementert.
Opplæringsprosessen er vanligvis basert på enkelt AR / VR-utstyr i form av: nettbrett med Wififorbindelse med flyhåndbøker, koblinger virkelige bilder, fotografier med elementer i katalogen over
stykker; nettbrett og internt styringsprogram; Augmentert realitet-briller og Virtuell realitet-briller;
presentasjoner og treningsvideoer, presentasjoner av den faktiske modellen eller VR, CAD, CAM, Rapid
prototyping.
I avanserte systemer som en flysimulator på utsiden, er flyet utstyrt med to representative transoniske
laminære ytre vinger, mens det inne i hytta er en meget kompleks spesialist-fly-testinstrumenteringsstasjon. De omfattende modifiseringene av A340-300 testbed-flyet skjedde i løpet av en
16 måneders arbeidsgruppe i Tarbes, Frankrike, med støtte fra en rekke industripartnere over hele Europa.
Når det gjelder testteknologien, inkluderte bemerkelsesverdige "firsts" bruk av infrarøde kameraer for å
overvåke de laminære strømningsovergangspunktene og den akustiske generatoren som måler
påvirkningen av akustikk på laminariteten. Det innovative reflektometri-systemet som måler generell
deformasjon i sanntid under flyging. Til dags dato har Flight Lab utført 66 flytimer.
Virtuell-rommene som VIP-lab støttes av Barco stereoskopisk projeksjonssystem, glassskjerm 6,00m x
2,25 mt, Vicon-sporingssystem, Extron Room Automation System, profesjonelt lydsystem, høy ytelse
grafisk motor. Virtuell Realitet Labs IDEAinVR og MARTE har et Barco 3D stereoskopisk projeksjonssystem
(2 projektorer), grafikklynge, fleksible skjermer 90 ° fortrengt, ART Tracking system, Software Techviz,
Barco 3D stereoskopisk projeksjonssystem.
Hovedresultatene, konklusjonene eller anbefalingene fra evalueringen avhenger av selskapets
spesifikasjoner. Vi kan sitere spesifikt resultat til luftfartsindustrien, for eksempel mulighet for å simulere
montering av turboladere, letter produksjonsplanlegging, akselrasjon av opplæringsprosessen,
implementering av pro-ansatte, bedre design, reduserte kostnader, redusert tid til markedet. I følge
respondentene må imidlertid suksess være basert på trening, samarbeid med leverandøren, kontinuerlig
utveksling av informasjon, kunnskap, hardt arbeid, utholdenhet, godt team, fleksibilitet hos kunder.

ANALYSE AV MULIGHETENE FOR Å IMPLEMENTERE FORDYPENDE LÆRING I UNIVERSITETER
Vi ser etter måter å forbedre akademiske resultater og generell læring og motivasjon på
universitetsnivå Aerospace Engineering. Tradisjonelle undervisningsmetoder, som å lese lærebøker og
bruke todimensjonale diagrammer, holder ikke tritt med endringene i hvordan elevene konsumerer
medier og lærer på egenhånd. Takket være Virtuell realitet kan brukerne engasjere sansene, følelsene og
de kognitive funksjonene i hjernen ved å bruke de kraftigste aspektene ved internering. Bruk av
høykvalitetssimulatorer gjør at både vanlige og sjeldne feil kan utøves gjentatte ganger i løpet av
utdanningsprosessen. Aktiviteter utført av studenter blir deretter diskutert. Dette elementet i
utdanningen gjør det mulig å analysere arbeidsforløpet og gjøre utøverne oppmerksom på feilene som er
gjort, og korrigere dem under påfølgende scenarier. 3D-teknologier reverserte prosessene for industriell
design og produksjon fullstendig og brakte mange fasiliteter. Hvis vi ønsker å bruke dem fullt ut, må vi også
endre prosessen med å utdanne ingeniører. Det er grunnen til å samarbeide med universiteter for å gi
unge mennesker moderne utdanningsmetoder.
Kostnadsreduksjonen av VR-simulatoren i forhold til den fysiske simulatoren er enorm. Et eksempel på
kostnadene for å produsere en VR-simulator er ca. 25 000 EUR. Fysiske simulatorer er kostnader som når
titalls 250 000 EUR. En viktig faktor som reduserer kostnadene ved å bygge en VR-trener er at hele
kartleggingen av interiøret i flykabinen, omgivelsene og utsikten over ruten som blir dekket er kartlagt i
iøynefallende 3D-briller.
Som en del av forskningen ble bruken av VR / AV-teknikker i den didaktiske prosessen ved utvalgte
universiteter analysert. Dataene ble samlet inn fra Rzeszów teknologiske universitet, University of
Information Technology and Management i Rzeszów (UITM), State Higher Vocational School Stanisława
Pigonia i Krosno, University of Rzeszów, Lublin University of Technology.

FIGUR 4 POLITISKE HOVEDLUGGFRAKSJONSSENTRER

For tiden er to universiteter i Polen involvert i opplæring av fremtidige piloter for behovene til sivil
luftfart: Rzeszów teknologiske universitet og State Higher Vocational School i Chełm. Passende utdanning

og kvalifikasjoner kan også oppnås ved High School of Air Force Officers i Dęblin, men kandidatene bidrar
hovedsakelig til Air Force of the Polish Army (for lokalisering se fig. 4).
Nedenfor presenteres en kort beskrivelse av de viktigste forutsetningene og informasjonen om
oppnådde mål.
Rzeszów teknologiske universitet - den 17-11-2017 ble Virtual Reality Laboratory G2A åpnet ved
Rzeszów teknologiske universitet. Etableringen av laboratoriet er resultatet av implementeringen av
avtalen som ble signert 20. januar 2017 mellom Rzeszów teknologiske universitet og G2A.com. Takket
være moderne utstyr vil laboratoriet tilpasses implementeringen av innovative prosjekter innen virtuell
(VR) og augmented reality (AR). Planlagte prosjekter vil være tilgjengelige ikke bare for IT-studenter, men
også for studenter fra andre hovedfag så vel som forskere og gründere fra å samarbeide med PRz. De
planlagte prosjektene er innen medisin, modellering av produksjonsprosesser, spill, støtte
utdanningsprosessen, inkludert yrkesopplæring, luftfartsimuleringer og generelt forsyningskjeden innen
luftfart og astronautikk.
University of Information Technology and Management in Rzeszów (UITM) - bruker VR-teknologier til
utdannings- og markedsføringsformål. Den organiserer arrangementer som deltakerne kan bruke både
forelesningspanelet og Oculus VR-teststands, hvor du kan sjekke hvordan virtual reality ser ut. I tillegg
forbereder den konferanser for entusiaster som representanter for mange selskaper som bruker disse
teknologiene engasjerer seg til. University of Information Technology and Management i Rzeszów har
utarbeidet en papirrekrutteringsguide i år. Imidlertid har mange av elementene takket være den spesielle
applikasjonen "helloWSIiZ" lastet ned til en smarttelefon eller nettbrett sin fortsettelse i det digitale
miljøet. For eksempel, på den trykte guidesiden, ser brukeren et bilde av en student i en av fakultetene.
Etter å ha "svevet" bildet med en smarttelefon, viser applikasjonen en video, der den snakker mer om
studieretningen, om mulighetene for arbeid. Papirbrosjyren tar liv. Universitetet bruker også "360 graders
video" -teknologier. Det gir et stort, enestående muligheter, fordi seeren av filmen blir bildets produsent.
Han bestemmer hvilke kadre han ser på.

State Higher Vocational School Stanisława Pigonia i Krosno - Institutt for sykepleie mottok EU-midler
for gjennomføring av et prosjekt som åpner for moderne og praktisk utdanning innen sykepleie. Innenfor
dens rammer vil Medical Simulation Center bli opprettet. Medisinsk simulering er en ny avdeling innen
medisinsk utdanning som bruker praktisk talt skapte virkelighets- og IKT-teknologier. Undervisningskurs
gjennomføres i forhold som er nær realistiske. Takket være dette vil studentene være bedre forberedt på
å øve. Å utdanne studenter ved hjelp av et nytt verktøy som simulering av høy troskap og medisinsk
simulering vil gjøre det mulig for sykepleierstudenter å øve inngripende prosedyrer med mulighet for å
gjøre feil og vise konsekvensene i simulerte forhold. Avanserte simulatorer vil tro imitere menneskets og
dens parametere. De kan hoste, kaste opp med kunstig mat, blø av kunstig blod, svette eller endre bredden
på pupillen i øyet under påvirkning av lys. Læreren kan konstruere forskjellige scenarier, for eksempel en
pasient med subaraknoid blødning, en pasient med diabetisk ketoacidose, en pasient med
hjertetamponade som skal lære eleven å oppføre seg riktig.
State Higher Vocational School Stanisława Pigonia i Krosno implementerer også en ny spesialitet
"Design og produksjon i et virtuelt miljø", spesialitet innen mekanikk og maskindesign, som ble tildelt
sertifikatet "Studies with Future". Spesialiteten ble opprettet takket være samarbeidet med PWSZ, Nowy
Styl Group og IBS Polen, og opprettelsen har forseglet signeringen av kontrakten. Unikheten med studier
består i kombinasjonen av hovedfag, nødvendige for maskiningeniører, med et stort antall
laboratorieklasser. Studentene skal lære på et av de mest avanserte systemene - 3DExperience. I løpet av

kurset skal studenten tilegne seg kunnskap og ferdigheter i konstruksjon, produksjon og drift av maskiner,
mekanikk, design ved bruk av moderne beregningsverktøy, implementering av produksjons- og
monteringsprosesser, valg av ingeniørmateriell og veiledning over driften, teamarbeid, koordinering av
arbeid og evaluering av resultatene og effektiv bruk av moderne datateknikker. Spesiell vekt legges på å
lære datamaskinassistert konstruksjonsteknikk og numeriske metoder for strukturanalyse, avanserte CAD
/ CAM / CAE-systemer.
Kandidaten vil få muligheten til å bruke det integrerte Dashault Systemes 3DExperience design og
utviklingssystem og jobbe med CATIA-programvare, et av de mest omfattende og omfattende tekniske
supportprogrammene innen design, lage flat dokumentasjon, FEA endelig element simulering og
programmering av numeriske maskiner CNC type. Denne programvaren brukes ofte i bilindustrien og
romfartsindustrien. Den er perfekt for design av husholdningsapparater, injeksjonsformer, matriser,
blindematerialer, metalldeler, plast, kompositter, produksjonslinjer og mange flere. Det muliggjør virtuell
kontroll av ergonomien til det designede produktet.
University of Rzeszów - implementert i opplæringssystem for immersiv læring av engelsk. UR jobber
med implementering av applikasjoner / verktøy / programvare eller et system som bruker virtual realityteknologi som et medium, tredimensjonalt, interaktivt sted, animerte virtuelle tegn, muligheten til å
samhandle med systemet og miljøet, ved hjelp av VR-briller og kontrollere. Hver av de tredimensjonale
stedene vil inneholde et basseng med oppgaver relatert logisk og plott med karakteren til det gitte stedet.
Oppgaver (i form av scener) er rettet mot å praktisere spesifikke språkferdigheter for brukeren
(studenten). En oppgave består av flere studentinteraksjoner med en virtuell karakter eller objekt
(kaffemaskin, billettautomat, interaktiv skjema gitt studenten av en virtuell karakter osv.). Hovedformen
for samhandling med virtuelle karakterer i oppgavene er en dialog basert på talegjenkjenningssystemet
som studenten driver. Virtuelle karakterer vil stille studenten spørsmål eller svare på spørsmålene hans i
samsvar med logikken i en gitt oppgave. Interaksjoner som oppstår i en gitt oppgave beskriver oppgavens
scenario. To oppgaver vil ha form av aktive spill. En av oppgavene vil være chatbot-samtale på den sosiale
plattformen.
Lublin University of Technology - i samarbeid med Academy of Land Forces in Wroclaw og Avia
Consulting laget to simulatorer og en 6DFO-modul. Den første simulatoren brukes til å trene BSPoperatører, den andre simulatoren er designet for piloter med bemannede fly. 6DFO-modulen er vårt
forslag om å utvikle mulighetene til de ovennevnte simulatorene med ytterligere fysiske effekter på piloten
/ operatøren. Denne modulen lar deg gjøre langsgående, tverrgående og sammensatte tilbøyeligheter
tilstrekkelig til utsikten observert av personopplæringen i 3D-briller. SYNTIA-simulator ble laget for
opplæring av fremtidige piloter og operatører av ubemannede fly BSP (enkeltog multirotordroner) som et innovativt alternativ til tradisjonelle maskinvaresimulatorer. Den virtuelle
VR er simulatorens "hjerte". Teknologien til avansert VR-visualisering er et verktøy for å gjenspeile
virkeligheten som er lukket for datamaskinens volum. VR-evner har blitt brukt til praktisk trening av piloter
med bemannede fly (f.eks. F16, Boeing 737, Cessna, paramotor, Bombardier, etc.). I tillegg, i laboratoriet
Programmering av intelligente og datamaskinsystemer for 3D-teknologi ved Lublin University of
Technology, utvikles spørsmålene om bruk av VR og AR-teknologier, spesielt innen museologi og tilgang til
samlinger.

2.7 SAMMENDRAG
Immersiv læring er en dynamisk strategi for å forbedre e-læring, og dens retning kan føre til fremtidens
læring. Noen vil imidlertid synes at det er ganske dyrt å integrere denne teknologien i læring. Derfor, for
nå, kan ikke teknologi brukes av alle til immersiv læring. Likevel er immersiv læring virkelig en flott strategi
for å oppnå viktige læringsmål.
Ideen om å fordype studentene eller gi dem et reelt læringsmiljø er nå i ferd med å bli en av de største
kjennetegnende konkurransefaktorene på e-læringsplattformen.
Hovedmålet med immersiv læring er å bygge et miljø der folk engasjerer seg så mye at de bryr seg. Det
er et verktøy som beveger studentene til de mest praktiske læringssituasjonene uten
virkelighetsbegrensninger: risiko, logistikk eller liten og retten til å mislykkes i sanntid.
Teknologi har forbedret læringsprosessen betydelig, og gir nå mulighet for mye bedre og mer effektive
metoder som kan brukes i et kontormiljø. VR-trening utvikles også, noe som er en flott måte å øke
ansettelses- og opplæringsinnsatsen til ansatte, og bør ikke overses som en del av en forretningsstrategi.
Avhengighetsskapende læring gir studentene et svært interaktivt miljø, både virtuelt og fysisk. Dette er
med på å duplisere mulige scenarier og lære elevene spesifikke teknikker eller ferdigheter. Etter å ha laget
en VR-treningsmodul, kan elevene bruke den når som helst og gjenta opplæringen så ofte som nødvendig
uten ekstra kostnader. Opplæringen kan brukes i korte trinn som er lettere å passe inn i arbeidsflyten.
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3. UTVIKLING AV IMMERSIV TEKNOLOGI FOR ENGINEERING OG LÆRINGSPROSESS
3.1 INTRODUKSJON
3.1.1 DEFINISJONER
Immersive teknologier har hatt en betydelig innvirkning på selskaper. Imidlertid må en viktig avklaring
gjøres: virtuell realitet og augmentert realitet blir ofte tvunnet sammen, de har til felles å være nye
teknologier, nyskapende og digitale, men deres "innflytelsesområde" og bruksmåte er helt annerledes. For
å holde svaret mer kortfattet og relevant, vil vi fokusere på virtuell realitet, da dette er det mest modne
feltet i dag og bringer mer verdi mellom selskaper og fagpersoner.
Først av alt er det viktig å definere hvilken teknologi som kan kalles immersiv og hvilken ikke. For å
gjøre det lister vi opp hoveddefinisjonene av "immersiv" som finnes i litteraturen.
generere et tredimensjonalt bilde som ser ut til å omgi brukeren (Google)
gir, involverer eller er preget av dyp absorpsjon eller fordypning i noe (for eksempel en aktivitet
eller et ekte eller kunstig miljø) (Merriam-Webster)
Omgir publikum , spiller osv. slik at de føler seg helt involvert i noe (Cambridge-Dictionary)
gir informasjon eller stimulering for en rekke sanser, ikke bare syn og lyd (Collins Dictionary)

FIGUR 1 EKSEMPLER AV IKKE-IMMERSIV TEKNOLOGI FOR TRENING

FIGUR 2 EKSEMPEL AV IMMERSIVE TEKNOLOGIER FOR OPPLÆRING

Så begrepet "immversiv" er sterkt knyttet til virtuell virkelighet. La oss definere det. Virtual reality: er
en interaktiv datamaskin-generert opplevelse som foregår i et simulert miljø, som hovedsakelig inkluderer
auditive og visuelle, men også andre typer sensoriske tilbakemeldinger som haptic. Dette immersiv miljøet
kan være likt den virkelige verden, eller det kan være fantastisk, og skape en opplevelse som ikke er mulig
i vanlig fysisk virkelighet. Augmented reality-systemer kan også betraktes som en form for VR som
overlagrer virtuell informasjon over et live-kamera i et headset eller gjennom en smarttelefon eller
nettbrett som gir brukeren muligheten til å se tredimensjonale bilder. (Wikipedia)

Brukeren er fordypet i en ny, virtuell verden. Den virtuelle verdenen er skapt av oss, og vi kan få alt vi
vil til å skje, til og med umulige ting. Det sier seg selv at potensialet for virtuell realitet er nærmest uendelig.

3.1.2 IMMSERIVE TEKNOLOGIER: UTFORDRINGEN
Kostnadene knyttet til tradisjonell trening krever ofte reiseutgifter til trenere og praktikanter, men også
gjenoppbygging av virkelige scenarier og situasjoner om nødvendig. For eksempel er fysisk gjenoppbygging
av kritiske situasjoner nødvendig ved trening av personell til nødsituasjonshåndtering.
Hvis det er behov for flere fysiske prototyper i pre-produksjonsfasen, øker sannsynligvis kostnadene og
bremser realiseringen av disse prototypene og dermed også produktets introduksjon til markedet.
Så behovet for å redusere tid til å markedsføre, redusere tid brukt til opplæring og reduksjon av
produksjonskostnader fører til en økning i bruk av immersiv virtuell realitet-teknologier. Disse strategiene
kommer hovedsakelig i form av "virtuell trening", "virtuell prototyping" og "virtuell (digital) tvilling".
Virtuell trening er en treningsmetode der virtuelle miljøer og virtuell realitet-teknologier brukes av en
instruktør for å vise, forklare eller teste visse ferdigheter som kan hjelpe andre til å lære noe.
Hovedtrekkene ved virtuell trening er reproduserbarheten av alle læringssituasjoner og den betydelige
emosjonelle effekten som innebærer bedre læring. Som skrevet av Anne E. Schlosser i sin artikkel
"Learning Through Virtual Product Experience: The Roll of Imagery on True Versus False Memories" som
ble publisert i desember 2006 i Journal of Consumer Research, skaper bruken av virtuell trening mer klare
og holdbare bilder i minnet, noe som forbedrer resultatene ved treningen. Disse effektene kan også skape
falske minner, men de kan brukes i treningsaktiviteter for å forbedre læringen. For eksempel vil en person
som mener (falsk hukommelse) å ha opplevd en skikkelig brann som en del av en brannøvingsøkt, ha en
klarere forståelse av begrepene som er lært, og vil derfor være mer forberedt ved en nødsituasjon.

FIGUR 3 EKSEMPEL AV VIRTUELL OPPLÆRING MED BRUK AV IMMERSIVE TEKNOLOGIER (AV AUDI MEDIACENTER)

Virtuell prototyping er en metodikk i prosessen med produktutvikling som innebærer bruk av datastyrt
design (CAD) og datastyrt programvare (CAE) for å validere et design før du begynner å lage en fysisk
prototype. Dette gjøres ved å lage (vanligvis 3D) datamaskin-genererte geometriske former (deler) og
enten kombinere dem til en "montering" og teste forskjellige mekaniske bevegelser, passform og funksjon.

Samlingen eller de enkelte delene kan åpnes i CAE-programvare for å simulere atferden til produktet i den
virkelige verden.

Figur 4 Eksempel på virtuell prototypering av et fly

En virtuell (digital) tvilling er en integrert multifysikk, multiskala, sannsynlighetssimulering av et bygd
kjøretøy eller system som bruker de beste tilgjengelige fysiske modeller, sensoroppdateringer,
flåtehistorie, etc., for å speile livet til den tilsvarende flygende tvillingen (Glaessgen & Stargel, 2012).

FIGUR 5 EKSEMPEL AV VIRTUELL TWIN OF A CITY

Fra et teknisk synspunkt tillater mer og mer CAD (Computer Aided Design) programvare å bruke en
immersiv enhet som visiret HTC Vive for å immersivt "navigere" modellen du tegner. Det samme gjelder
for de andre applikasjonene relatert til ingeniørverdenen (CAM -Computer Aided Machinery-, CAE Computer Aided Engineering-, etc.) og fabrikken (Process Planning, Layout Management, etc.) som i
økende grad bruker immersiv virtuell virkelighet for å evaluere resultatet av beregninger før plasseringen
av maskiner inne i en produksjonslinje eller et butikkgulv.
Verdensledende produsenter av datamaskin-plattformer for ingeniørverdenen og for styring av
fabrikkprosesser (Dassault Systemes, Siemens, PTC, Autodesk, etc.) utvikler sine løsninger mot integrerte
systemer som støtter de mest innovative konseptene for digitalisering knyttet til industri 4.0 og dermed
mot konseptet virtuell prototyping og digital tvilling.

Et av hovedeksemplene på denne typen evolusjoner er 3D Experience Platform av Dassault Systemes,
som integrerer funksjonalitetene til CAD (CATIA), FEM analyseverktøy (SIMULIA), fabrikkprosesser
(DELMIA), data og forretningsprosessstyring (ENOVIA) osv. til en unik forretningsplattform, alle med
muligheten til å bruke immersive virtuelle virkeligheten som et evalueringsverktøy, ved hver del av
utviklingen.
Digital tvillingteknologi innebærer håndtering av store datamengder for å gi handlingsdyktige innsikter
i produktet eller prosessen. Evnen til å visualisere dataene er like viktig. En kombinasjon av digitale
tvillinger og virtuell realitet har gitt selskapets interessenter muligheten til å fordype seg og forstå data
fullt ut, og tilby nødvendige løsninger. De digitale verktøyene i Industri 4.0 gir interessenter muligheten til
å planlegge. Digitale tvillinger vil kunne oppdage bekymringsområder før mennesker. Over dette vil virtuell
og utvidet virkelighet tilby tilknyttende arbeidere muligheten til å redusere feil og spare tid.
Når selskaper fortsetter å aggressivt forfølge smart, tilkoblet Internet of Things (IoT) -teknologi, vil
analysering av dataene fra disse enhetene og visualisering av informasjon fra utvidet og virtuell virkelighet
skape enorme muligheter. På grunn av tilstrømningen av data samlet inn via digitale tvillinger, er det å
bruke en virtuell eller utvidet opplevelse den beste måten å fordøye informasjonen på. Innsikten fra
digitale tvillinger samles fra utførelsen av analyser eller simuleringer. Selv om utvidet og virtuell realitet
hjelper med å forstå data samlet fra digitale tvillinger, er det ikke like viktig i den digitale tvillingprosessen.
Det gir bekvemmelighet og en følelse av virkelighet til de innhentede dataene og komplimenterer
fordelene ved digital tvillingteknologi.
For å best mulig realisere konseptene for virtuell prototyping i dag integrerer mange 3D parametriske
CAD- og CAE-programvarer virtuell realitetsfunksjonaliteter. Dersom dette ikke er mulig, lar de annen
programvare bruke modeller og datarepresentasjoner i denne modusen, spesielt ved å bruke seere eller
virtuelt rom.

FIGUR 6 DASSAULT SYSTEMES 3DEXPERIENCE AND IMMERSIVE VISOR HTC VIVE

I noen tilfeller kan vi referere til integrering av immseriv virtuell realitet og engineering som "virtual
reality engineering". Virtual reality engineering inkluderer bruk av 3D-modelleringsverktøy og
visualiseringsteknikker som en del av designprosessen. Denne teknologien gjør det mulig for ingeniører å
se prosjektet sitt i 3D og få en bedre forståelse av hvordan det fungerer. I tillegg kan de oppdage eventuelle
feil eller potensielle risikoer før implementering. Dette gjør det også mulig for designteamet å observere
prosjektet sitt i trygge omgivelser og gjøre endringer når det er nødvendig. Dette sparer både tid og
penger. Det som er viktig er VR-ens evne til å skildre finkornede detaljer om et ingeniørprodukt for å
opprettholde illusjonen. Dette innebærer avansert grafikk, video med en rask oppdateringsfrekvens og
realistisk lyd og bevegelse.

FIGUR 7 EKSEMPEL AV VIRTUAL ENGINEERING: DESIGNOVERSIKT I ET VIRTUELLT ROM

Virtuell virkelighet og designsyklusen: i noen tilfeller kan virtuell realitet brukes fra starten av
designutviklingen, for eksempel det innledende konseptet til bygg- og implementeringsstadiene. Dette
gjennomgås trinnvis for å sjekke for feil, strukturelle svakheter og andre designproblemer.
Virtuell virkelighet og jernbanekonstruksjon: virtual reality engineering er tatt i bruk av Balfour Beatty
Rail (for eksempel), en jernbaneinfrastruktur-entreprenør som inkluderer VR som en del av
designprosessen. Den brukes til planlegging, prototyping og konstruksjonsformål, og hjelper til med
prosjektrealisering.
Virtuell realitet og bildesign: bilprodusenter bruker virtual reality til prototypeformål under
designprosessen. Dette gjør dem i stand til å produsere flere versjoner som deretter testes og endres i
henhold til resultatene. Dette fjerner behovet for å bygge en fysisk prototype og fremskynder
utviklingsstadiet. Resultatet er en kostnadseffektiv strømlinjeformet prosess.

3.1.3 FOKUS PÅ TRENING
Hvis du noen gang har lurt på om det kan være et selskap på jordens ansikt som kan overleve og
blomstre uten tilstrekkelig trening, er svaret du sikkert "NEI". Det er ikke en eneste organisasjon på jorden
som kan overleve uten veltrente medlemmer. Så mye som alle liker å skryte av hvor effektivt
treningsprogrammet deres er, er det enkle faktum at ingenting kan slå på arbeidserfaring.
Polering av ens ferdigheter på virkelige problemer i daglige situasjoner, til tross for all teknisk
innovasjon, er til syvende og sist det som gjør en profesjonell verdifull. Og dette er området hvor virtuell
realitet trening er verdifull
Hva er uansett virtuell realitet trening? Selv om VR mottar mye oppmerksomhet i disse dager takket
være enheter som HTC VIVE, Oculus Rift og Gear VR, har VR-basert trening blitt brukt av selskaper,
akademia og militær i lang tid. VR-basert trening setter praktikanten i et 3D-miljø som er relevant for
emnet via et spesialdesignet audiovisuelt headset.
For øvrig er det vanlig å tilskrive så mange som 90% av større ulykker i høyrisikoproduksjoner til
menneskelige feil, men teknisk og praktisk trening gir flere vanskeligheter, fra kostnadene forbundet med
trening med ekte maskiner til helse- og sikkerhetsrisikoer.

VR-basert læringsteknologi gir en verdifull mulighet til å delta i praktisk trening på en enklere, tryggere
og mer fleksibel måte, og i motsetning til andre alternative metoder opprettholder VR-trening et høyt nivå
av samhandling med læringsinnholdet.

Figur 8 forskere ved det europeiske romkontoret i DARMSTADT, TYSKLAND, utstyrt med et HTC VIVE VR-headset og bevegelseskontrollere,
demonstrerer hvordan astronauter kan bruke virtuell realitet i fremtiden for å trene for å slukke en brann på en romstasjon

En studie av Virtual Human Interaction Lab ved Stanford University, “The Effects of Fully Immersive
Virtual Reality on the Learning of Physical Tasks”, fremhever de positive virkningene som virtuell realitet
kan ha på teknisk trening. Funnene viser at VR-teknologien oppnådde bedre resultater enn tradisjonelle
video-metoder i læring av praktiske oppgaver, og deltakerne i studien rapporterte også at de føler en
høyere sosial tilstedeværelse i det virtuelle miljøet.
Av disse grunner brukes VR i mange opplæringsscenarier da det gir et bredt spekter av fordeler for både
akademia og industri.
Generelle fordeler med VR-trening:
-

Nøyaktig og realistisk simulering av farlige eller risikofylte situasjoner i et kontrollert miljø
Brukbart på et stort antall deltakere på forskjellige steder
Svært visuell tilnærming som hjelper med læring
Fagfellevurdering, tilbakemelding og kontinuerlig vurdering
Dekonstruere kompleks data til håndterbare biter
Visualisering av komplekse konsepter og teorier
Utforsking av virtuelle scenarier som erfaring for virkelige scenarier
Interaksjon
Sørger for at læring er morsom der det er hensiktsmessig
Kostnadseffektiv

Fordelene med en slik tilnærming bør være lett synlige. Ikke bare kan den kutte ut distraksjoner, men
den kan fullstendig fordype brukeren i simuleringen, til det punktet der de begynner å oppføre seg som
om de var i en virkelig situasjon.
Med andre ord, ikke bare vil brukere skaffe seg informasjon som er relevant for jobben deres, men de
kan begynne å praktisere ferdighetene sine helt fra første dag.
Hvorfor skal vi ta i bruk VR i trening?
-

Gjør det å lære mer visuelt
Mennesker er intenst visuelle skapninger. 90% av all informasjonen som blir sendt til hjernen
vår er visuell av natur, og 93% av all kommunikasjon er visuell. Med VR blir trening mer visuell

ettersom emnet blir presentert i et 3D-format som de fleste vil finne langt mer appellerende enn
vanlig tradisjonell tekst.
-

Gjør bedre læring mer overkommelig

Inntil for noen år siden var opplæring i VR kun tilgjengelig for avanserte kommersielle, statlige
og militære applikasjoner.
Et relativt enkelt VR-headset som NVis SX60 med 60 graders synsfelt og 1280X1024-oppløsning
(begge øyne) koster hele $ 24.000! Sammenlign dette med prisene for Oculus Rift og HTC Vive, to
VR headsets som tilbyr langt bedre spesifikasjoner og som stadig er i utvikling. Fremgangen gjort
innenfor VR markedet bør da være tydelig. Med fallende maskinvarepriser, vender flere utviklere
seg også til å lage VR-spesifikt innhold, noe som betyr at vi snart vil ha et blomstrende økosystem
av apper som vil gjøre VR-trening morsommere og mer engasjerende.
-

VR gjør læring tryggere

opplæringsulykker på arbeidsplassen er dessverre vanlige forekomster i mange bransjer og i
sektorer som produksjon, energi og forsvar, kan de til og med være dødelige. Ettersom
nybegynnere er mest sannsynlig å gjøre feil, trenger de et trygt sted å trene sine ferdigheter til de
er sikre på dem og VR gir nettopp det. Ved å la dine ansatte øve i et VR 3D-miljø, kan de rette opp
i hullene i ferdighetene sine, og starte jobben med en nesten perfekt forståelse av
arbeidsoppgavene.
-

Kan implementeres eksternt

Ettersom trender som BYOD (Bring Your Own Device) blir stadig vanligere, flytter verden til en
gradvis mer desentralisert arbeidsplass der mennesker samarbeider over store avstander. Siden
VR-headset blir billigere, kan de enkelt kjøpes til treningsformål og implementeres eksternt.
Brukeren kan få tilgang til / laste ned opplæringsmateriell fra selskapets hjemmeside, og bruke det
hvor han / hun vil.
-

Hjelpebehandling og tilbakekalling

Som nevnt tidligere er VR-ens dens evne til å skape svært immersiv miljøer dens viktigste
egenskap. Større oppsluking i et VR miljø kan også øke materiell oppbevaring, og siden brukerne
kan øve på ferdighetene sine så mange ganger som nødvendig, blir kunnskapen også en del av
muskelminnet deres.
Dette er noen av funksjonene som gjør VR-trening så mye bedre enn vanlig tradisjonell
instruksjonsbasert trening. Etter hvert som teknologien utvikler seg, vil vi se fremveksten av flere
immersive treningsløsninger noe som resulterer i raskere og billigere trening.
VR gjør det også mulig for lærere, forelesere eller andre i en pedagogisk setting å levere store mengder
ofte kompleks informasjon på en visuelt attraktiv måte. Mange elever synes det er lettere å lære når stoffet
er visuelt presentert, noe som gjør at innholdet bevares lenger og er lettere å huske.
De fleste synes det er lettere å lære, forstå og beholde informasjon hvis læringsopplevelsen er
engasjernede.
En annen fordel med VR er det faktum at du kan trene et stort antall mennesker i en virtuell setting,
dvs. eksternt, uten å bruke store mengder penger. Opplæring kan være dyrt, spesielt hvis du må frakte
grupper av mennesker fra forskjellige deler av landet (eller i utlandet) til et angitt sted. Alternativt kan det
hende du må trene en person om gangen på et bestemt utstyr som igjen er kostbart og tidkrevende.

Men med VR kan du lage nøyaktige 3D-modeller som gir en realistisk fremstilling av hva du prøver å
oppnå eller prøver å instruere folk om å bruke. Dette betyr en nøyaktig fremstilling av en maskin eller
utstyr som folk kan lære å bruke i trygge omgivelser. Risikoelementer kan også legges inn om nødvendig.
Eksempler på VR-Training:
-

Medisinsk opplæring / kirurgi simulering
Arkitektoniske gjennomganger
historiske rekonstruksjoner
Rekonstruksjoner
Nødetatene, f.eks Ambulanse trening
kamptrening

Dette er bare noen av de mange applikasjonene for VR- trening. Det er forventet at antallet
applikasjoner av VR kommer til å øke over tid.

3.2 LITTERATURUNDERSØKELSE
I flere tiår har universiteter og forskningssentre gjennomført eksperimenter og undersøkelser for å
evaluere anvendbarheten av immersiv virtuell realitet til opplæring.
Noen forskere har fokusert på de teknologiske aspektene, mens andre har fokusert sin aktivitet på
metodikken. Svært viktig er imidlertid resultater som belyser de psykologiske og sosiologiske
implikasjonene, siden innvirkningen av immersive løsninger på folks atferd er et felt av stor interesse.

3.3 METODER
Forskningen vår fokuserte på analyse av de nyeste VR-teknologiene relatert til opplæring og på
gjenkjenning av noen viktige anvendelser på det italienske territoriet.
Kildene vi har trukket til ble bevisst diversifisert, for å utvide informasjonsområdet så mye som mulig:
-

C’s kunnskapsbase (vår ekspertise)
Kundens krav
Kundens erfaringer
Universitetets undersøkelser og erfaringer
Forskningssentre vet hvordan

noe informasjon kommer fra Cadlands dokumenter, noe kom ved å intervjue selskaper og universiteter
som ble nøye valgt(for eksempel for beste praksis), andre kommer fra nettsteder for universiteter,
forskningssentre og selskaper.
All denne informasjonen er nøye samlet og undersøkt for å definere og beskrive en systematisk
tilnærming til emnet Immersive Training in Aerospace Sector.

3.4 KONKLUSJON
Med tanke på forskningsaktivitetene våre, men også i forhold til det som skjer i dag, er det virkelig
aktuelt å snakke om immersiv virtuell realitet anvendt på trening. Det er tydelig at hver leder stiller seg
det samme spørsmålet: er det teknologien moden nok til å bli anvendt?

Hvis vi vurderer modenhet og spredning av teknologien og hva som egentlig er (eller bør være) formålet
med hvert HR-kontor når du utarbeider et treningsprogram, er svaret JA.
I stedet for å overføre forestillinger eller gi en udifferensiert bruksanvisning, betyr opplæring å dele
kunnskap, praksis og erfaringer som hjelper menneskelige ressurser med å utføre nye oppgaver (eller
gamle oppgaver på nye måter) og ta riktige beslutninger i bestemte sammenhenger og situasjoner.
Samspillet, i klasserommet og i feltet, er grunnlaget for personalisering av hvert treningskurs: hver deltaker
kan faktisk bidra aktivt i delingsprosessen, som må kalibreres til de reelle behovene til arbeidsmarkedet
gjennom praktiske tester og tilbakemeldinger.
Som demonstrert (også) av beste praksis bruker mange selskaper og universiteter nå virtuell realitet
som et verktøy for treningsøkter. Veien er merket og det går ingen vei tilbake, det er bare for å bedre og
tilpasse metodologiene til de forskjellige spesifikke sektorene og fortsette med teknologiske fremskritt for
å gjøre denne teknologien virkelig tilgjengelig for alle.
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4. AUGMENTERT, VIRTUELL, BLANDET OG UTVIDET REALITET: ANALYSE AV GOD
PRAKSIS OG SUKSESSFULL OPPLÆRING I SIMULERTE OMGIVELSER I POLEN, SPANIA,
ITALIA OG ANDRE LAND.
4.1 INNLEDNING
Dette kapittelet foreslår et utvalg av gode fremgangsmåter for bruk av augmenterte, virtuelle,
blandede og utvidede teknologier. For det første ble definisjoner og forskjellige bruksområder
sammenlignet: for å begrense applikasjonsfeltene bestemte vi oss for å fokusere på bare to bruksområder:
opplæringen og det kommersielle. Denne fasen ble fulgt av et sammendragsarbeid, med sikte på å foreslå
en metode for katalogisering og analyse av god praksis. Dette metodologiske forslaget ble delt med
partnerne i de fire EU-landene som er medlemmer av I-Trace1, som har indikert erfaringene de vurderte
som god praksis, i forhold til prosjektets generelle formål: delingsstrategier, praksis, kunnskap om bruken
av denne typen teknologier for å skape en gunstig situasjon i pedagogisk læring.
En praksis, en prosjektidee, en metodisk tilnærming, en operativ løsning er karakterisert som god av
effektiviteten til resultatene den har nådd, på grunn av dens egen kvalitet og innovasjonsegenskaper, og
til bidraget som tilbys for å tilfredsstille behovet.
God praksis er nyttig for å dele og spre opplevelser som kan gi opphav til nye ideer i annen kontekst,
eller representerer en effektiv referanse for å trekke nye ideer, informasjon og løsninger som er nyttige
for å engasjere innovativ utvikling eller for å bli tilpasset sin egen lokale kontekst og sine egne interne
behov. Det kan være et utgangspunkt for debatt med relevante interessenter for innovasjonseffekter på
intervensjonssektoren, derfor har Good / Best Practices i utgangspunktet en verdi og et "politisk" formål.
I denne rammen tar klassifiseringen av god praksis på den ene siden sikte på å samle gode eksempler
på europeisk nivå, som nasjonal / regional / lokal utdanningspolitikk eller som gründere selv kan inspireres
til. På den andre siden ønsker god praksis å bidra med en kvalitativ støtte til overvåking av spredningen av
disse teknologiene.

4.2 GRUNNLEGGENDE KONSEPTER INNEN GOD PRAKSIS
Hva er en god praksis? Definisjonen som finnes i litteratur eller avledet av erfaringer fra nasjonale og
internasjonale observatører er mange og veldig forskjellige. Heterogeniteten avhenger i det vesentlige av
bruken som brukes av god praksis og av konteksten den henviser til. Å definere et konsept punktlig har
ikke bare en rent semantisk verdi, men også en vesentlig fordi det tjener til å etablere nøyaktig hva du
snakker om og unngå personlige tolkninger. Dette gjelder også de tilsynelatende åpenbare og intuitive
konseptene som god praksis. En konstant som går igjen av definisjonene av god praksis er den direkte eller
indirekte referansen til metodikken for kontinuerlig forbedring av kvaliteten og om mulig til vitenskapelig
bevis. Nedenfor er det to definisjoner av god praksis:
En god praksis er ikke bare en praksis som er god, men en praksis som har vist seg å fungere godt og gi
gode resultater, og derfor anbefales som modell. Det er en vellykket opplevelse, som er testet og validert i
vid forstand, som er blitt gjentatt og fortjener å bli delt slik at et større antall mennesker kan adoptere det
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura )
1 www.erasmus-itrace.eu I-TRACE IMMERSIVE TRENING FOR AEROSPACE, Erasmus Plus - Key Action 2 Strategic Partnerships for yrkesutdanning

og opplæring Prosjekt n. 2018-1-IT01-KA202-006836 CUP G84D18000120006

“… De beste eksemplene på praksis, for eksempel hvilke metoder, verktøy, organisering, systemer,
teknologi osv., Som ble brukt for å oppnå den ypperlige ytelsen man har sett. Slike eksempler bør også
innebære enkel overføring til andre situasjoner der brukere har lignende mål og bør lette læring av dem. I
Beep er god praksis verktøyet som brukes for å vise hvordan de beste utøverne oppnår sine utmerkede
resultater. Beep brukere finner god praksis ved å søke i kunnskapsbasen kun ved hjelp av karakteristiske
indikatorer, slik at brukeren søker inspirasjon og informasjon. Dette er kun ute etter beste praksis og
innebærer ikke benchmarking. Brukeren er trolig på jakt etter ideer og inspirasjon til hvordan du skal gjøre
noe han / hun har ennå ikke prøvd, og dermed har ikke behov for benchmarking”(BEEP, ordliste,
i‘Undersøkelse og gjennomgang av case studie ressurser’, juni 2001)
Først , kan vi se at vi i noen tilfeller snakker om god praksis og i andre om beste praksis. La oss først
observere muligheten til å privilegere "godt" over "beste", siden "beste" ikke krever marginer for
forbedring og ser ut til å tilskrive et optimalt nivå til saken eller til praksisen uten å ta hensyn til den
spesifikke konteksten der den blir realisert. Videre er det også nødvendig å vurdere variabelen "tid": vi
foretrekker å bruke begrepet god i stedet for best, vel vitende om at tilnærmingene stadig utvikler seg og
blir oppdatert. Tatt i betraktning at målet med denne spesifikke analysen er bruken av en viss type
teknologi, for eksempel VR og AR-teknologi, og med tanke på dens utviklingsperiode, er det sterkt tilrådelig
å bruke begrepet god i stedet for best.
En god praksis er også preget av åtte krav:
Effektiv: positiv og begripelig innvirkning på brukerne og på fremmelse av
samfunnsdeltakelse;
Gjennomførbart;
Målbar: mulighet for å kvantifisere effekten av initiativet;
Innovativt: muligheten til å produsere nye og kreative løsninger for å oppnå målene i
sammenligning med andre lignende opplevelser;
Bærekraftig: det er muligheten til å bygge / produsere noe ved å bruke eksisterende
ressurser eller muligheten til å generere et nytt;
Overførbar: den skal ha potensiale for replikering og bør derfor kunne tilpasses lignende
mål i forskjellige situasjoner. All bruk av erfaringer med god praksis har det viktigste å overføre,
men de forklarer ikke alltid grensene for det. Overførbarheten av en praksis, i alle dens
komponenter, er sterkt begrenset av variasjonene av de kontekstuelle forholdene (normative,
kulturelle, språklige, organisatoriske). De enkleste å overføre er IKT-løsningen, som kan kreve
relativt begrensede justeringer (hovedsakelig skalerbarhet og tilpasning). Overføringen kan ikke
forventes å dreie seg om hele praksiser, men heller stimulere til kreativitet, selvrefleksjon, evne til
analyse, bevissthet om potensielle og kritiske spørsmål;
Synlig: dette refererer til notoriteten som er anskaffet av praksisen, spesielt relevant i
tjenester som skal fremmes;
Læring og relasjoner: dette refererer til praksisens evne til å generere læringsmuligheter
eller å skape og avgjøre utvekslings- og læringsrelasjoner;
Basert på litteratur og bidrag fra eksperter, har CDC Best Practices Workgroup laget et rammeverk med
to relaterte komponenter. Den første er innvirkning, settet med krav som er oppført over: effektivitet,
omfang, gjennomførbarhet, bærekraft og overførbarhet. Det andre er bevisets kvalitet som går fra svak
til sterk. I skjæringen mellom innvirkning og bevisenes kvalitet skapes et kontinuum av praksis som
representerer kunnskap: fra fremvoksende til lovende til å lede opp til det beste. God praksis er faktisk alt
som ikke er best (fremvoksende, lovende, ledende). I det konkrete tilfelle av analysen av erfaringer med
bruk av Augmentert, Virtuell, Blendende and Utvided realitet til utdannelsesmessige og kommersielle
formål, er det mulig å si at dagens løsninger stopper på et fremvoksende / lovende nivå. Det er ingen
eneste modell som er inspirerende for alle andre.

FIGUR 1 ET KONSEPTUELT RAMME FOR PLANLEGGING OG FORBEDRING AV BEVISNINGSBASERT PRAKSIS.

Generelt muliggjør vedtakelse og markedsføring av god praksis spredningen av en ny
samfunnsansvarlig tilnærming. Hvis vi ønsker å forklare hvilke fag og i hvilke sammenhenger de drar nytte
av bruken av god praksis, fremhever vi policyplanlegging (på alle nivåer og for ethvert område) og
selskaper.
For selskapet:
å forbedre, utvikle og øke tiltak som allerede er gjort eller integrere nye i sektorer som
ennå ikke har utviklet
optimaliseringsprosesser for å oppnå mer effektive forbedringer,
forbedre forholdet til interessenter.
For policyplanlegging:
lage eksempler som kan deles med sikte på å forbedre konkurransekraften i et spesifikt
område
utvikle en kultur for samfunnsansvar gjennom konkrete eksempler
forbedre bildet av territoriet
utvikle partnerskap mellom ulike kategorier av interessenter
promotere, dele og co-planlegging

4.3 METODER
Den vedtatte tilnærmingen starter fra definisjonen av interessefeltet og det generelle målet av I-Traceprosjektet, det vil si å danne en pilotgruppe av lærere / trenere som kan bruke metodikken for immseriv
opplæringsmetode: dette dokumentet tar sikte på å produsere et utvalg av gode paksiser i
trening/pedagogikk feltene (det blir eksplisitt bedt om å indikere en treningserfaring). Prosedyren som ble
brukt for datainnsamling er beskrevet nedenfor. Fra denne første refleksjonen er fokuset på faktorene
som gjør praksisene relevante og følgelig samlingen deres i et spesifikt format som skal fylles ut.
Dette er formatet2 som ble sendt til alle samarbeidspartnere for samlingen:
2 For korrekt visualisering av formatet, se vedlegg A.

FIGUR 2 EKSEMPEL AV FORMATEN SENDT TIL ALLE PARTENERE I I-TRACE-PROSJEKTET FOR DIDAKTISK OPPLEVELSE DATAINNsamling

Avhengig av partneren som ble involvert, ble aktiviteten preget av en samling av materialer på den
aktuelle opplevelsen, gjennom direkte kontakt og intervju med selskapets representanter (Norge, Spania
og Polen), via web (Spania)3, gjennom direkte erfaring (Polen og Italia).
Spørreskjemaet er delt i tre deler: en første relatert til generell informasjon, den andre delen relatert
til utvikling og implementering av den didaktiske opplevelsen og den tredje der forespørselen var om den
spesifikke beskrivelsen av treningsopplevelsen.
Den første delen ber om: navnet på intervensjonen, navnet på den ansvarlige organisasjonen, en kort
beskrivelse av den didaktiske applikasjonen (hvem, hva, hvor, når, hvordan, hvem som finansierer og på
hvilket nivå), hva den viktigste og hovedmålene for den didaktiske applikasjonen er hvilke skrifter og
metodikk partneren brukte for å finne ut informasjonen.
Den andre delen ber om: EQF relevant, målgrupper som implementerer / implementerte
intervensjonen, hvilke støttende teknologier og verktøy som har blitt brukt, referanser.
I den tredje delen er det fokus på immseriv læringsapplikasjon:
I forhold til treningsarkitekturen ber vi om å spesifisere mengden immersiv trening (i
timer) i sammenligning med den totale varigheten av treningsprogrammet / kurset (i timer) ,
I forhold til treningsmoduler ber vi om å spesifisere hvor mange timer som har blitt
realisert gjennom immersiv trening i forhold til den totale varigheten av hver modul
I forhold til overvåking og evaluering ber vi om å spesifisere om opplæringen har blitt
overvåket, læringsresultatene verifisert, av hvilken type verktøy og av hvem
I forhold til hovedformålet med opplæringen ber vi om å spesifisere begrunnelsen på
grunnlag av den immserive opplæringsapplikasjonen (bedriftsopplæring for oppdatering av
arbeidernes kompetanse, innføring av nye teknologier for å forbedre produksjons- /
organisasjonsprestasjoner;
opplæring
av
universitetsstudenter,
avhengig
av
applikasjonssammenheng.)
Til slutt ber vi om å spesifisere oppnådde fordeler generert av immersiv
treningsapplikasjoner for arbeidere / studenter (dvs. forbedring av læringsutbytte, økning av
empowerment og aktiv deltakelse av mottakere, reduksjon av tid til trening / økning av
opplæringseffektivitet, økning av opplæringskvalitet, realisering av markedsorienterte

3 https://eurecat.org/ og http://www.innovae.eu/projects/airbus/

opplæringer, økning om direkte involvering av selskaper i utdanningsprogrammer / forsterkning
av de såkalte forretning-utdanningpartnerskap osv.).

4.4 RESULTATER
Dette avsnittet vil beskrive hver enkelt didaktiske opplevelse - betraktet som god praksis - delt på
opprinnelsesland.

4.4.1 SPANIA
De spanske partnerne, Institut Illa dels Banyols og Consell General de les Cambres Oficials de Comerc
Industry Navegacio de Catalunya, rapporterte om fire didaktiske opplevelser, direkte fra selskapene:
- Jif2land (EURECAT)
- DAR System - Visualización avanzada de órdenes de trabajo sobre clon virtual ( INNOVAE)
- Formación de maquinistas de grúas y carretillas (PUERTO PASAJES)
- Virtual training (ACCIONA )
Det skal understrekes at bare to av de fire erfaringene er relatert til luftfartssektoren, men at alle av
dem er knyttet til utdannings- / opplærings- og / eller vedlikeholdsformålet .

4.4.1.1 JIF2LAND - - INVENTAR FOR MONTERING AV LAMINARVINGEN PÅ BLADE FLIGHT TEST
DEMONSTRATOR ENDELIG MONTERINGSLINJE (EURECAT)

FIGUR 3 EKSEMPEL AV LAMINAR FLOW AIRBUS

Prosjektet startet i 01/09/2014 og ble avsluttet 31/12/2016, ble finansiert av EUs syvende
rammeprogram innenfor Clean Sky-plattformen for å utvikle innovativ og avansert teknologi som
reduserer CO2-utslipp, gasser og støy produsert av fly. JIF2LAND-prosjektet har utført innovativ design,
produksjon og levering av alle nødvendige verktøy for montering av laminære strømningsvinger i BLADE
(Breakthrough Aircraft Demonstrator in Europe) -prosjektet. BLADE er et initiativ ledet av Airbus, som en
del av det europeiske Clean Sky-programmet, som har som mål å evaluere laminær flytvingteknologi i
kommersielle fly for å redusere drivstofforbruket og følgelig miljøavtrykket i luftfarten (reduksjon opp til
5% av CO2-utslippet).
JIF2LAND-prosjektet, utført av konsortiet dannet av Aritex og Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya),
har utviklet alle verktøy og redskaper som er nødvendige for demontering av de originale Airbus-vingene
og montering av de laminære strømningsvingene for å utføre testene , fra konseptfasen til leveransen. For
dette formålet har Aritex og Eureca utviklet effektive engangsverktøy-prosesser for kobling og frakobling
av BLADE laminære strømningsvinger til A340. På utsiden er flyet utstyrt med to representative
transoniske laminære ytre vinger, mens det inne i kabinen er en svært kompleks spesialist-fly-testinstrumenteringsstasjon. De omfattende modifiseringene av A340-300 testbed-flyet skjedde i løpet av en
16 måneders arbeidsgruppe i Tarbes, Frankrike, med støtte fra en rekke industripartnere over hele Europa.
Bruk av infrarøde kameraer for å overvåke de laminære strømningsovergangspunktene og den akustiske
generatoren som måler påvirkningen av akustikk på laminariteten er noen av de bemerkelsesverdige
aspektene ved den nye teknologien. En annen første er det innovative reflektometri-systemet som måler
generell deformasjon i sanntid under flyging. Til dags dato har Flight Lab utført 66 flytimer.

4.4.1.2 DAR SYSTEM - VISUALIZACIÓN AVANZADA DE ÓRDENES DE TRABAJO SOBRE CLON VIRTUAL
(INNOVAE)
Prosjektets mål var å forbedre informasjonsvisualiseringssystemene for planlagte operasjoner og
mangler innen produksjon og vedlikehold av A400M-flyene.

FIGUR 4 EKSEMPEL AV OPPLYSNINGER OM VEDLIKEHOLD AV DAR-SYSTEMET

Denne forbedringsprosessen ble utviklet ved bruk av forskjellige applikasjoner utviklet spesielt for
Tablet, Microsoft Hololens augmentert realitet-briller og virtuell realitet HTC VIVE-briller. Ved å bruke
dette utstyret kan teknikere manipulere en digital modell av flyet og få tilgang til forskjellige seksjoner vanskelig tilgjengelige - for å utforske deres status. De kan også inkludere oppdagede feil og hendelser.

FIGUR 5 EKSEMPEL AV HTC VIVE-GLASSER

De nye visualiseringssystemene som er implementert har
beslutningsoppgaver, tildeling av ansatte og løsning av åpne hendelser.

forbedret

effektiviteten

i

4.4.1.3 FORMACIÓN DE MAQUINISTAS DE GRÚAS Y CARRETILLAS (PUERTO PASAJES)
Hovedmålet med prosjektet er togmaskinister for kraner og gaffeltrucker. Det er fokusert på en virtuell
simulering kompatibel med HTC VIVE-plattformen, for trening i håndtering av kraner og gaffeltruck i
havnen. Modulen inkluderer treningsopplevelser i en gaffeltruck for både lasting og lossing av varer fra
skipet. I tillegg inkluderer den immersive opplevelser for opplæring av kranførere i lossing av spoler fra
skip og med lasting av dem i lastebiler.

FIGUR 6 EKSEMPEL PÅ HTC VIVE PLATFORM

For å gi en nøyaktig trening ble fysikken til lastene simulert i både kranene og lastebilene. Det er en
spillbasert treningsmodul med et sporingssystem for hendelser og evalueringsverktøy for brukere.

4.4.1.4VIRTUAL TRAINING (ACCIONA)
Prosjektet “Augmented Facility Management” kombinerer virtuell og utvidet realitet som verktøy for å
trene ansatte, samt for å vedlikeholde fasilitetene. Teknikeren er virtuelt fordypet i installasjonen og
utfører forskjellige vedlikeholdsoppgaver. Tiden som brukes i simulatoren lar brukerne gjøre seg kjent med
de daglige oppgavene, og de kan få førstehånds kunnskap om egenskapene til anlegget uten å besøke
fasilitetene fysisk. Takket være virtuell realitet skapes flere trenings- og læringsmiljøer, noe som muliggjør
en enklere treningsprosess og unngår enhver type risiko knyttet til oppgaven. Løsningen gir mulighet for
flere studenter å få tilgang til treningsøkten eksternt. Videre lar augmentert realitet operatører overvåke
anlegget i sanntid og fjernstyre driften fra hvor som helst verden over.

FIGUR 7 EKSEMPEL AV VIRTUELL OPPLÆRINGSSESSION I ACCIONA

4.4.2 ITALIA

De italienske partnerne, Istituto E. Fermi og Cadland srl har rapportert om fire lærerike erfaringer fra
selskaper og universiteter:
- VIP Lab (Virtual Prototyping Lab) - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
- CERVIA - avanserte og innovative metoder for sertifisering og valdifisering
- Treningsaktiviteter i Alenia Aermacchi
- Green Spirit Electrolux
- Implementering av augmentert realitet for flyvedlikehold: en daglig inspeksjons
casestudie
- Augmentert realitet til støtte for helikoptervedlikeholdsaktiviteter, TELL ME-resultatene.
Det skal understrekes at alle erfaringer har formålet av opplæring av studenter eller teknikere og / eller
vedlikehold av fly.

4.4.2.1 VIP LAB (VIRTUAL PROTOTYPING LAB) - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Vip Lab er et avansert simuleringslaboratorium som gir design på høyt nivå og ingeniørmetoder for
industri 4.0, forbedret av økt kompetanse og avanserte teknologier som komplementære og synergetiske
ressurser for utvikling av innovative, bærekraftige og intelligente produkter og prosesser. Hovedmålene
med VipLab er:
- Å integrere design og styling i ingeniørprosessen
- Å tilby metoder og verktøy for virtuell realitetsteknologier.
- For å støtte selskaper i å utvikle MENNESKESENTERTE SIMULASJONER
- Å tilby protokoller og verktøy for brukeropplevelsesanalyse
Prosjektet tar sikte på å undersøke en ny innovativ tilnærming til prosjektering og undervisning
ved bruk av VR og immersive teknologier. Forskningsområdene er:
- Nye metoder og avanserte animasjoner for å optimalisere produkt-prosessatferd
- Definisjon av ad-hoc-menneske-maskin interaksjons evalueringsprotokoller for fysisk og
kognitiv arbeidsmengde
- Virtuell montering / demontering / vedlikehold
- Virtuelle treningsapplikasjoner og sammenligning med tradisjonell praksis
- Nye metoder og verktøy for optimalisering av produksjonslinjen og optimalisering av
oppgaver, layout og strømmer
- Avansert interaksjonsanalyse basert på menneskelig overvåking (bevegelsesfangst,
øyebevegelsesporing og etterbehandling av brukerhandlinger
- Simulering av menneske-maskin samarbeidsoppgaver
- Laben er utstyrt med virtuell realitet og menneske overvåkningsteknologier:
- CADwall av STEWART (6x2 meter) med bakprojeksjon og spesialglassunderlag for høy
lysstyrke
- To høye ytelser GALAXY NW-7-projektorer (7000 lumen) av BARCO
- Aktive briller for stereoskopisk visning av VOLFONI og radiofrekvensutsender
- Sporingssystem med BONITA-kameraer med VICON
- Interaktive navigasjonsenheter (APEX av VICON, Wiimote av Nintendo)
- 3D-lydsystem med Dolby surround av DENON
- Eye-tracker av TOBII (Glasses 2 Pro)
- Biosensor BH3 av ZEPHYR for opptak av vitale parametere
- AR briller av GLASSUP

- I tillegg bruker ViPLab det mest avanserte programvare for virtuell prototyping og
interaktiv immersiv 3D-simulering, estetisk gjengivelse og digital produksjon:
- CATIA og DELMIA av Dassault Systemes
- VRED av Autodesk
- TECNOMATIX og JACK av Siemens PLM
- IC.IDO av ESI
- Nexus og Tracker av VICON
VIP Lab brukes til flere formål, men én av hovedaktivitetene er å ta leksjoner ved hjelp av immersiv og
realistiske avanserte simuleringer. Det utføres også ekte teknologioverføring fra universitetet til
selskapene på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og et senter for høyere utdanning som støtter
bedrifter i deres tekniske og teknologiske vekst.

FIGUR 7 EKSEMPEL AV VIRTUELL PROTOTYPING LAB

VIP Lab er aktiv siden 2016 og ligger i University of Modena og Reggio Emilia (Institutt for teknikk ”Enzo
Ferrari”, Via Vivarelli 10, 41125 Modena (Italia)) og laboratoriet er koordinert av Prof Marcello Pellicciari
og prof. Margherita Peruzzini.

FIGUR 8 EKSEMPEL AV IDEA-PRODUKT-CICLE

Laboratoriet er en ny måte å undervise om menneskesentrert produktutvikling og industriell design.
Det er det ideelle treningspunktet for industrielle designere og ingeniører. Det er hovedsakelig designet
for bilindustri / transportsektor fordi University of Modena og Reggio Emilia er inne i Motor Valley (Ferrari,
Lamborghini, Maserati, etc.), men det brukes også til andre sektorer (romfart og forsvar, emballasje, etc.).
VIP Lab er fokusert på virtuell prototyping og alle aktiviteter har som mål å undersøke hvordan man kan
unngå bruk av fysiske prototyper i engineering.
Forskning er basert på definisjon og bruk av X-in-the-Loop tilnærminger, spesielt Human-in-the-Loop
simuleringer (HITL): utvikling av interaktive digitale mock-ups og immersive virtuelle miljøer i henhold til
menneskelige krav for å forutsi og optimalisere den menneskelige interaksjonen med maskiner /
grensesnitt / systemer. Oppretting av immersiv og interaktiv visualisering med høy realisme for å navigere
og samhandle med virtuelle prototyper for å verifisere design og produkt / systemfunksjoner, i henhold til
en Human-in-the-Loop (HITL) tilnærming. Forskningen er basert på definisjonen av det mest passende
oppsettet for spesifikke formål og sammenligningen av forskjellige systemoppsett for bestemte
applikasjoner.

FIGUR 9 EKSEMPEL AV VIRTUELL PROTOTYPING LAB

4.4.2.2 CERVIA - AVANSERTE OG INNOVATIVE METODER FOR SERTIFISERING
Prosjektet er opprettet av Distretto Aeronautico Campano (DAC) som involverer forskningssentre
(University of Naples Federico II, University of Campania Vanvitelli, University of Salerno) og flere store,
små og mellomstore bedrifter som opererer i luftfartssektoren. Hovedmålsetningen:
- Å optimalisere og forbedre luftfartens produktytelse når det gjelder vekt, funksjonalitet
og kvalitet;
- For å minimere kostnader og tid til å markedsføre, utvikle passende arkitekturer av
airframe-produktet, utnytte innovative metoder og teknologier (virtuell prosjektering) for
riktig simulering av fysiske fenomener og automatisere den strukturelle prosessen.
Spesielt partneren UNINA-DII har utviklet et virtuell realitetsrammeverk for samarbeidsdesign og
simulering av produkt / prosess. Rammeverket består av:

- En modul for Immersiv Design Review av luftfartskomponenter;
- En modul for ergonomiske analyser både fra produktet og arbeidsområdet;
- En modul for simulering av menneskelig robotinteraksjon i samarbeidsindustrielle miljøer;
- En modul for virtuell opplæring av operatørene.
Laboratoriet "Marte" tilbyr virtuelle prototypingtjenester og et immersivt miljø for å gjennomføre
Design Review-økter med komplekse produkter og systemer. Denne tjenesten, dedikert til tverrfaglige
integrerte produktutviklingsteam som opererer i teknologisk avanserte sektorer, kan brukes helt fra de
innledende faser av designprosessen så snart de første CAD-produktfilene er tilgjengelige og gjennom hele
utviklingssyklusen, og gir muligheten til å samhandle med den virtuelle prototypen lenge før den blir
realisert. Dette innebærer muligheten for å forhindre designfeil på forhånd, øke produktkvaliteten og
samtidig redusere utviklingstid og kostnader.
Hovedaktivitetene er:
- Måling i virtuelle omgivelser av industrielle produkters estetiske egenskaper
- Design gjennomgang: Måling av prosjektets kritikalitet i et virtuelt miljø
- Måling av vedlikeholdsegenskaper ved komplekse samlinger i et virtuelt miljø
- Måling av brukbarhet av industriprodukter i et virtuelt miljø
- Måling av kvalitetsegenskaper for industriprodukter i et virtuelt miljø
- Måling av menneske-robot-samhandling i samlebånd
På kort sikt vil aspekter ved miljøaldring og ikke-destruktiv kontroll og helseovervåking bli inkludert.
Prosessaspekter vil også bli vurdert med passende simuleringsmodeller og effekten av tilstedeværelsen av
mangler på atferden til luftfartsstrukturer. En spesifikk dybdestudie vil bli dedikert til lean engineering
teknikker og til miljømessig synspunkt (green engineering).

4.4.2.3 TRENINGSAKTIVITETER I ALENIA AERMACCHI
Luftfarts- og forsvarssektoren trenger kontinuerlig forbedring innen ingeniør- og opplæringsaktiviteter,
og de immersive teknologiene er virkelig viktige fordi dimensjonene til modellene og kritikaliteten av
situasjoner. Det immersive virtuelle rommet ble realisert av Cadland for Alenia Aermacchi (nå kalt
Leonardo) i Torino i 2012 for å forbedre designgjennomgang og treningsaktiviteter. Det immersive virtuelle
rommet var en halv CAVE. Hovedsakelig sammensatt av to vertikale skjermer 90 ° anordnet, det
forvirrende virtuelle rommet er i stand til å fordype brukeren perfekt i modellen eller det virtuelle miljøet.

Figur 10 EKSEMPEL AV TRENINGSAKTIVITETER I ALENIA AERMACCHI

Støttende teknologier er:
- Hovedmålet er å forbedre design review og opplæringsaktiviteter.
- Barco 3D stereoskopiske projeksjonssystemer (2 projektorer).
- Grafikklynge.
- Fleksible skjermer 90 ° forskyvt.
- ART Tracking system.
- Programvare Techviz.
I anledning det årlige internasjonale forumet for militær trening, som finner sted i april 2015 i Praha,
presenterer Alenia Aermacchi for første gang bakketreningssystem demonstrator av det nye jetflyet for
den grunnleggende avanserte opplæringen av militære piloter M-345 (Ground Based Training
Demonstrator Device -GDD).

FIGUR 11 EKSEMPEL AV M-345

GDD av M-345, med lyven til "Frecce Tricolori", er en avansert flysimulator, som gjengir flykvalitetene
til M-345 HET (High Efficiency Trainer - høy effektivitetstrener) ) av Alenia Aermacchi og representerer en
tro kopi av cockpiten og flyets viktigste flykontrollinstrumenter. De forskjellige komponentene som utgjør
grunnopplæringssystemet - som inkluderer flysimulatorer og datamaskinbaserte pedagogiske verktøy - er
en nøkkelkomponent i det nye M-345 HET integrerte treningssystem. M-345 HET tilbyr Air Forces
økonomisk fordelaktige og effektive løsning, takket være en betydelig innesperring av anskaffelses- og
driftskostnader, sammenlignbar med høydrevet turboprop-trener som gir betydelig lavere ytelse og
treningseffektivitet.
Med M-345, ved å gjøre det samme antall flytimer, kan pilotstudenten fullføre treningsprosessen med
et mye høyere kompetansenivå enn en turboprop-trener, inkludert sensor- og våpenstyring og prosedyrer
for luft-til-luft og luft -til-bakken engasjement. Konkret kan luftforsvaret redusere flytiden for grunnfasen,
for eksempel fra 120 til 90 eller beholde de 120 timene, men med introduksjonen til taktikken, og følgelig
redusere den påfølgende treningsfasen på den avanserte treneren fra 70 til 50 timer (over 28% mindre)
og oppnår dermed en stor økonomisk besparelse.
4.4.2.4 GREEN SPIRIT ELECTROLUX
Digitalisering endrer raskt arbeidsmiljøet i driften og begynner å tilføre selskapet verdi og
konkurransefortrinn. Å bruke denne teknologien betyr at teknikeren på stedet kan jobbe håndfritt, og
problemet kan identifiseres raskt og enkelt uten misforståelse. Det kutter kostnader og reiser, sparer tid og
reduserer sviktfrekvensen og får utstyr raskere tilbake i arbeid (Carsten Franke, SVP Industrial Operations,
Major Appliances EMEA)
Electrolux rullerer ut utvidet realitet-teknologi i over 16 fabrikker i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA),
ettersom digital transformasjon både driver produktiviteten og gir en bedre arbeidsplass. Ved å bruke
denne teknologien for ekstern vedlikehold, øker du vedlikeholdsprosessen og holder produksjonslinjene i
gang. Augmentert og virtuell realitet er bare et av de digitale verktøyene som kan hjelpe oss med å

optimalisere og forbedre produktiviteten, spesielt når det gjelder design eller vedlikehold i
produksjonsprosessene våre.
Med en mobil applikasjon som bruker augmented reality for å hjelpe teknikere i felt - er assistanse bare
et trykk på en knapp unna. Ved å bruke et par smarte briller eller bruke et nettbrett, kan en tekniker på
stedet samarbeide i sanntid med en ekspert plassert et annet sted. Smarte briller eller nettbrett filmer det
stedet teknikeren ser og stråler disse bildene til ingeniørens datamaskin. Ingeniøren kan deretter veilede
teknikeren om å feilsøke problemet, samt dele grafiske instruksjoner, bilder og teknisk dokumentasjon.
Electrolux bruker ikke det virtuelle laboratoriet bare for pedagogisk bruk, men også til kommersielle
omfang. Det virtuelle rommet bygget i 2009 hadde som mål å trene salgsstyrken til REX Electrolux i
italienske regioner. Dette prosjektet ble meget vellykket og av den grunn har det blitt klonet i andre deler
av verden: Brasil, Sverige, etc. Prosjektet var et resultat av samarbeid mellom Rex Electrolux og Research
Center of FIAT (nå kalt FCA). Det virtuelle rommet ligger i Porcia (PN - Italia).
De støttende teknologiene er:
- Barco 3D stereoskopisk projeksjonssystem.
- ART sporingssystem.
- 5m bred stiv skjerm (glass).
- Grafikkmotor med høy ytelse.

4.4.2.5 GJENNOMFØRLIG AUGMENTERT VIRKELIGHET TIL LUFTFARTSVEDLIKEHOLD: EN DAGLIG
INSPEKSJON (CASE STUDIE)
Følgende del beskriver en casestudie utført av Francesca De Crescenzio og Massimiliano Fantini
(førsteamanuensis og tidligere forsker ved Institutt for industriell ingeniørvitenskap - Universitetet i
Bologna) om implementeringen av en AR-prototype i flyvedlikehold. Forskningen ble utført i samarbeid
med Aerospace Research Center (Centro di Ricerca Aerospaziale).
Luftfartsansvarlige må jobbe under høye stressforhold, grunnet tid og effektivitet, mens de utfører
jobben sin. Dessuten er aktiviteten deres veldig belastende siden vedlikeholdsfeil kanskje ikke blir synlige
selv i flere dager eller måneder senere før en ulykke inntreffer. Slike feil er tydelig kategorisert av NTBS
(American National Transportation Safety Board), der en fullstendig taksonomi presenteres. Noen av de
viktigste risikoene ved vedlikehold inkluderer risikoen for å hoppe over passasjer i prosedyren (brudd på
prosedyren) sammen med risikoen for automatisk å følge en prosedyre som kanskje ikke er passende i det
øyeblikket (glider). Videre må tekniske misforståelser vurderes relatert til vedlikeholdsdokumentasjon
(tekniske manualer eller jobbkort) og til de ekstra IT-kompetansene (informasjonsteknologi) som kreves
for å jobbe med ny-generasjons fly. Selv om vedlikeholdsfeil er en anerkjent trussel mot flysikkerhet, er
det få simulerings- og datamaskinbaserte verktøy for å håndtere menneskelige faktorproblemer på dette
feltet. De viktigste fordelene ved å bruke datamaskinbaserte systemer for å trene eller støtte teknikere er
at datamaskiner ikke glemmer og kan hjelpe mennesker med å forstå fakta.
3D CAD (Computer Aided Design) modellering og CG (Computer Graphics) animasjoner kan bidra til å
redusere feil på grunn av brudd på prosedyrer, feiltolkninger av fakta eller dårlig eller mangelfull praktisk
opplæring ved å tilby kraftige kunnskaper og kommunikasjonsverktøy som hjelper operatørene med å
håndtere de viktigste type feil som er relevante for vedlikehold.
I denne sammenhengen har AR (Augmented Reality) allerede blitt undersøkt som en lovende teknologi
for å bygge opp avanserte grensesnitt. Det er basert på justeringen av en virtuell 3D-verden og den
tilhørende virkelige verden. Dermed gjelder hovedspørsmålet om riktig overlapping av de to visuelle
kildene, det virtuelle kameraet og det virkelige kameraet. I løpet av det siste tiåret er mange AR-

applikasjoner bygd på markørbaserte algoritmer som beregner kameraposisjonen basert på det fangede
videobildet. En allment kjent representant for den markørbaserte tilnærmingen til AR blir levert av AR
Toolkit-systemet opprinnelig utviklet av Kato.
Dessverre påvirket behovet for å sette markører på flyoverflaten den effektive implementeringen i
industrien. Andre problemer, som brukbarheten til tungvint maskinvare og kompleksiteten i å lage digitalt
innhold, har bidratt til å begrense bruken.
For å løse slike begrensninger har forskerne som gjennomførte denne casestudien, utviklet et ARprototypesystem basert på en markørløs kameraposisjoneringsteknikk og utviklet med utgangspunkt i
oppgaveanalysen til et generelt luftfartøy. Brukbarhetsevalueringen presenteres også.
I et vedlikeholdsselskap er det flere problemer som må stilles hver dag. Blant de forskjellige aktivitetene
som ble utført av teknikere, valgte forskerne den daglige inspeksjonen av en Cessna C.172P (fig. 1), fly som
ble mye utnyttet i flyskoler.

FIGUR 12 CESSNA C.172P

De fokuserte på vedlikeholdskontrollen som ble utført før dagens første flyvning. Dokumentasjonen
som ble brukt for å veilede denne inspeksjonen og for å teste effektiviteten og luftdyktigheten er
flyvedlikeholdshåndboken og flyhåndboken. Ved hjelp av ekspertoperatører ble den komplette
prosedyren distribuert i en hierarkisk oppgaveanalyse. Tre underinndelingsnivåer er identifisert både for
utvendig og for interiørkontroll. Det første nivået tilsvarer oppgaven som skal utføres; det andre nivået
angår deloppgaven som kan deles inn i enkelt trinn som tilsvarer det tredje nivået. (Fig. 2 a).
Underoppgaven1.1.1 Kontroll av motoroljenivå (fig. 2 b.) Ble valgt som en casestudie siden forskjellige
typer vedlikeholdsfeil angående menneskelige faktorer kan fremheves i denne prosedyren. Videre kan de
individuelle trinnene forbedres ved å bruke virtuelle modeller og animasjoner som implementerer
forskjellige typer digitale data, for eksempel digitale kopier av deler og underdeler eller grafiske symboler,
for eksempel piler og pekere, for å tiltrekke operatørens oppmerksomhet eller for å lede ham i riktig
utførelse av oppgaven. Storyboardene til de enkelte trinnene ble deretter utarbeidet sammen med
vedlikeholdseksperter, og ga praktiske eksempler på den observerte risikoen for feil og typen 3Dinformasjon som kan gis for å tydelig støtte operatøren (Tab.1).

Figur 13 A. HIERARKISK OPPGAVEANALYSE AV DAGLIG INSPEKSJON;
FIGUR 13 B. DESIGN AV AR-PROSEDYR FOR SUBTASKEN “ENGINE OLIL LEVEL CHECK”.

TRINN

RISIKO

Åpne tilgangsdøren

AR-INFORMASJON

En animasjon for å åpne døren.

Les instruksjonene på
innsiden.

Hopp over dette trinnet og
bruk feil oljespesifikasjon

Innramming av infomerket der konstruktørens spesifikasjoner er
rapportert.

Skru av oljelokket

Vri knotten med klokken for
å skru av pinnen

Sirkulær pil som tydelig viser riktig følelse av rotasjon.

Trekk ut oljepinnen

Berører varm olje

En animasjon av 3D-pinnen som roterer og beveger seg oppover,
opprinnelig lagt på den virkelige pinnen.
En advarsel.

Kontroller oljenivået

Feil i enhetstransformasjon
Feil i nivåkontroll

Skildrer riktige og uriktige oljenivåer på 3D-pinnen for å tiltrekke
brukerens oppmerksomhet

Skru tilbake oljelokket

En animasjon av pinnen som roterer og beveger seg nedover

Lukk døren

En animasjon for å lukke døren
TABELL 1: FORSLAG TIL AUGMENTERTE VIRKELIGHET FOR Å redusere risiko.

En 3D-database med digitalt innhold inneholder 3D-basismodeller, for eksempel symboler, piler og
rammer, og 3D-modeller av deler og underdeler. Hvis tilgjengelig kan CAD-modeller av komponenter
utnyttes til AR-visualisering; Ellers kan digitale kopier av deler modelleres eller fås ved hjelp av Reverse
Engineering (RE) teknikker.
For denne casestudien ble den digitale oljepinnen modellert ved hjelp av Rhinoceros 3D, og døren og
delen av flykroppen ble rekonstruert ved hjelp av en Minolta Vivid 9i laserskanner. 3D-modeller blir
eksportert i WRL-format og lagret i databasen.

Figur 14 FLOW DIAGRAM AV Autoriseringsprosedyren

Databasen over digitalt innhold er korrelert med apparatet etter en offline autoriseringsprosedyre (fig.
3). Den markørløse metoden implementert (utviklet av professor Di Stefano-gruppen - DEIS - University of
Bologna) er basert på å lage et referansebilde som grenser den virkelige verden til den virtuelle verdenen.
Denne metoden gjør det mulig å spore naturlige funksjoner i sanntid, identifisert som lokale ufravikelige
funksjoner, dvs. visuelle mønstre som ikke er festet på fysiske objekter for sporingsformål, men i stedet
eksisterer naturlig i scenen. Som illustrert i en nylig grundig undersøkelse, består lokale ufravikelige
funksjoner i visuelle mønstre (f.eks. Lapper, sirkulære klatter, vilkårlig formede regioner) som kan
oppdages og matches i naturlige bilder og utvise uoverensstemmelser - eller robusthet - til skala og
synspunkt endringer, i tillegg lysstyrkevariasjoner angåendeI henhold til AR-metoden som ble brukt i
denne erfaringen, erverves et referansebilde av objektet som skal utvides en gang for alle for å trekke ut
lokale invariantfunksjoner. Funksjonene som er hentet ut fra et slikt referansebilde lagres i systemet for
senere bruk. Under oppgaven behandler systemet kontinuerlig videostrømmen som er anskaffet fra
kameraet, med behandling av hver innkommende ramme som består av to trinn.

For det første blir lokale ufravikelige funksjoner trukket ut fra rammen og matchet mot funksjonene i
referansebildet som er lagret i systemet. Hvis det blir funnet et tilstrekkelig antall fyrstikker, noe som
innebærer at objektet av interesse for øyeblikket blir sett av kameraet, føres pikselkoordinater med
tilsvarende funksjoner til det andre prosesseringstrinnet. Dette består av en algoritme som, basert på
antakelsen om at kameraet ser på et plant objekt, beregner kameraposisjon fra pikselkoordinater for
tilsvarende funksjoner.
Derfor må et slikt referansebilde eksistere for hvert apparat eller undersystem, og en offline
korrelasjonsprosedyre må utføres for å samkjøre det virkelige referansesystemet med det lokale
referansesystemet for de enkelte virtuelle objektene. Operatøren som lager det digitale innholdet, blir
bedt om å identifisere en viktig funksjon på apparatet, kalt "master-funksjonen", og praktisk talt finne det
virtuelle verdensreferansesystemet sentrert om en slik funksjon. Hovedfunksjonen skal oppfylle et sett
med krav: å ha en enkel form (rektangulær, sirkulær, trekantet, ...), være enkel å måle på det virkelige
objektet og være plassert på en plan overflate på apparatet. Siden kameraets posisjonsberegningsteknikk
er basert på den plane samlingen av bildene, fungerer hovedfunksjonen som en plan markør i de
markørbaserte metodene, og den virtuelle verden må tilpasses de virkelige estimerte koordinatene til
masterfunksjonen. I dette tilfellet kan hovedfunksjonen betraktes som en naturlig markør. Når det er blitt
identifisert manuelt, blir autentifiseringsoperatøren bedt om å ta et bilde av apparatet. Etterpå må
referansebildet avledes ved å endre bildet for hånd, slik at funksjonen er plassert i midten av bildet og den
faktiske størrelsen på funksjonen blir replikert i bildet.
Denne korrelasjonsprosedyren gjør det mulig å raskt opprette et virtuelt rom koblet til det virkelige
apparatet når en funksjon er valgt og virtuelle objekter har blitt avhendt offline ved hjelp av et CADgrensesnitt.
For å gi den eksperimentelle oppsettet, implementerte forskerteamet en prototype som tok hensyn til
noen grunnleggende brukervennlighetskrav. Systemet skal støtte operasjoner utført i store områder
(hangar). Det skal ikke hemme operatøren. Det burde være komfortabelt å ha oppsettet på seg i en halv
time.

FIGUR 15 PROTOTYPE AV HEAD-MOUNT DISPLAY

Prototypen er derfor sammensatt av følgende maskinvarekomponenter som ble valgt fra
hyllesystemene for å minimere vekten, være rimelig stabile og holde de totale kostnadene lave (fig. 4):
-Justerbart headset av plast med:
Gjennomsiktig Liteye LE750-skjerm;
o Logitech-webkameraet;
- Notisboka.

Applikasjonen er basert på opprettelsen av et virtuelt lagvindu. 3D-animasjonen i det virtuelle laget
avhenger av den spesifikke statusen til vedlikeholdsinngrepet, siden vedlikeholdskontrollen er en sekvens
av operasjoner som må utføres i riktig rekkefølge. Derfor er hver deloppgave sammensatt av et begrenset
antall trinn for det individuelle apparatet. For hvert trinn utarbeides et sett med digitalt innhold og
animasjon som i seksjon 2. Grafisk gjengivelse er basert på OpenGL grafiske biblioteker.

FIGUR 16 OVERLAIDET FOR VIRTUELLT LAGER PÅ VIDEOSTRAMMET (OVERNATT: TRINN 4; NEDEN: TRINN 5)

Operatøren må dessuten kontinuerlig være klar over følgende informasjon:
- Totalt antall trinn for den gjeldende oppgaven;
- Indeksen for det nåværende trinnet er aktivt;
- Fremdrift i oppgaveutførelsen.
For å gi slik informasjon designet forskerne "Trinnstang", som alltid er synlig i nedre venstre hjørne av
skjermen. I dette området viser en tidslinje det totale antall trinn som et sett med fargede stolper. Det
grønne tilsvarer trinnene som er fullført, det gule til det nåværende trinnet og det svarte med trinnene

som fortsatt må utføres før prosedyrens slutt. Navnet på det nåværende trinnet er også indikert over
tidslinjen (fig. 5). Tidslinjen som er avbildet sammen med det virtuelle laget har som mål å øke bevisstheten
til operatøren om de indekserte trinnene han utfører. Denne tilnærmingen skal hjelpe operatøren i å
unngå feil som å hoppe over deler av prosessen.
Interaksjonen er sekvensiell, enkel og intuitiv, siden overgangen fra det ene trinnet til det neste kan
styres av et enkelt flagg som kan aktiveres med et enkelt grensesnitt (ENTER-tastaturet, en knapp-enhet,
kommando via stemmegjenkjenning, ... ).
Prototypen AR ble validert for å vurdere både effektiviteten og anvendeligheten til systemet.
Oljekontrollen ble derfor gjentatt på tre CESSNA 172-fly og vanligvis 10 bilder per sekund (kjører på en
2,5 GHz Intel Core Duo-bærbar PC med 3 GB RAM) er den rammen som ble observert. Selv om dette ikke
er en slik flytende bildefrekvens, påvirker dette ikke effektiviteten til applikasjonen, siden kameraet pekes
på undersystemet på en kvasistatisk måte og 3D-animasjon er tolket riktig.
Brukervennlighet angår evnen til systemet til å brukes effektivt av forskjellige brukere for å oppnå et
sett med spesifikke funksjonelle mål. Ti personer kjørte derfor eksperimentene, og resultatene ble samlet
på evalueringsskjemaet designet for AR-prototypen.
Antall programvareoperasjoner som er nødvendige for å komme videre i AR-prosedyren og spore
operatøren, rapporteres på skjemaet, siden det gir dimensjonen til oppgaven uavhengig av kompleksiteten
til de enkelte underoppgavene på det spesifikke apparatet. I denne casestudien er antall operasjoner som
trengs, 14. For å sammenligne dette med det faktiske antallet operasjoner som operatøren har gjort,
beregnet forskerne forholdet: faktisk / nødvendig antall operasjoner = 1,2. Maksimalverdien er 20 og betyr
at testerne fulgte prosedyren ganske bra, ikke overstiger ubrukelige operasjoner og holdt AR-grensesnittet
synkronisert med de virkelige underoppgavende innen vedlikehold som pågår.
Treningstiden er alltid mindre enn 30 minutter og inneholder både forklaringen på AR-prototypen og
tiden som trengs for å gi testeren grunnleggende informasjon om oljesjekken på det spesifikke flyet.
Feilraten er relativt lav. Noen problemer oppstod, men maksimal tid for å løse slike avbrudd var 8 minutter.
Dette kunne løses med mer trening med tanke på at personene som var involvert i eksperimentene
ikke hadde noen tidligere erfaring med AR. Gjennomsnittlig tid for å fullføre oppgaven autonomt var 20
minutter.
Arbeidsmengden ble målt ved å bruke NASA TLX-skjemaet og sette seks ti-punkts vurderingsskalaer for
måling av den opplevde arbeidsmengden. På denne skalaen overskred den gjennomsnittlige
arbeidsmengden ikke verdien 4, mens ytelsen og tilfredshetsskalaene ble høyt vurdert av operatørene (fig.
6).
Operatørene kommenterte ikke systemet under prosedyren, mens det ble samlet flere observasjoner
i debriefing-seksjonen (seksjon nummer fem i skjemaet). Slike kommentarer / observasjoner var sterkt
positive. Alle deltakerne rapporterte at den visuelle representasjonen av animerte komponenter, relatert
til kontinuerlig kommunikasjon av fremdriften i oppgaven, gjør det mulig å utføre en hvilken som helst
oppgave ved å simulere det som vises. De bemerket og satte pris på funksjonen ved å gi dem støtte i å
huske trinnene.

FIGUR 17 BETYDE VERDIER OG STANDARDAVVIKLING FOR ARBEIDSLAST

I henhold til resultatene presentert i valideringsseksjonen nådde prototypen et høyt akseptabelt nivå i
settet med potensielle brukere som deltok i eksperimentene. Forskerne mener at dette skyldes at de viste
at teknologien faktisk forbedret oppgavens effektivitet. Systemet som er beskrevet er sterkt
applikasjonsorientert - demonstrerer ARs potensial - og er i stand til å overvinne brukernes skepsis.
Videre muliggjør markørløse metoder, samt letthåndterlige grafikkredigering, en bredere
anvendbarhet som kan undersøkes i videre casestudier.
4.4.2.6 AUGMENTERT REALITET TIL STØTTE TIL HELIKOPTER VEDLIKEHOLDSAKTIVITETER, “ TELL ME”
RESULTATENE
FINMECCANICA Helikopterdivisjon (nå LEONARDO Helikopterdivisjon), verdensledende innen
roterende vingeproduksjon, har eksperimentert med bruken av AR i helikoptervedlikeholdsaktiviteter
siden 2009.
I 2009 gjennomførte selskapet en mulighetsstudie med å utvikle en prototype av AR-system med sikte
på å eksperimentere med den aktuelle teknikken for teknologien som er tilgjengelig på det tidspunktet
(maskinvare og programvare) og verifisere deres pålitelighet på en ekte arbeidsplass for
luftfartsvedlikehold. Fra 2012 til 2015 var selskapet involvert som en industripartner i FoU-prosjektet TELL
ME (Technology Enhanced Learning Living Lab for Manufacturing Environments).
Den utviklede prototypen inkluderte et markørbasert sporingssystem ved bruk av et fast videokamera
for å oppdage en markør (forhåndsbestemt svart / hvitt mønster) plassert på et kjent sted i miljøet, siden
markørløs teknologi ikke var presis nok for selskapets omfang (se Figur 1).

FIGUR 18 MERKERBASERT SPORING MED AR TAG

På grunn av det faktum at bærbare enheter ikke var tilgjengelige, ble den virkelige verdenen og
overlagret virtuell informasjon vist på en bærbar PC foran teknikeren.
Etter noen forsøk på feltet, bekreftet denne første mulighetsstudien effektiviteten av bruken av AR for
å støtte teknikere for luftfartsvedlikehold, men demonstrerte samtidig at teknologien ennå ikke var så
moden for å bli akseptert av arbeidere. Videre var prosessen for å utvikle AR virkelig ikke bærekraftig.
Med TELL ME FoU-prosjektet hadde selskapet muligheten til å teste bruken av AR på nytt ved å dra
nytte av de nye teknologiene som er tilgjengelige, for eksempel en applikasjon av et markeringsfritt
sporingssystem som er virkelig effektivt og en løsning som kan distribueres på forskjellige mobile enheter
(smarttelefon, nettbrett, Google Glass).
AR-applikasjoner er integrert i vedlikeholdsjobbkort lastet fra IETP-depot i standardformatet AECMA
S1000D. Jobbkortet er en trinnvis prosedyre som inneholder alle instruksjonene som kreves for å utføre
oppgaven.
For hvert trinn er en AR-ringeknapp tilgjengelig for teknikeren; ved å klikke på den, blir
objektgjenkjenningen startet, og når elementet blir oppdaget, vises AR-informasjonen til brukeren (se fig.
2).

FIGUR 19 ARBEIDKORT VERT PÅ GOOGLE GLASSES

Instruksjoner kan være veldig forskjellige, alt fra piler, som viser hvilken komponent brukeren må
samhandle med, til tekst som gir tilleggsinformasjon (for eksempel riktig sekvens for å fjerne et objekt) til
overlegningen av et 3D-element (se fig. 3).

FIGUR 20 AUGMENTERING AV BRUKERENS ANSVARSOMRÅDE

Sammenlignet med andre applikasjoner av AR for vedlikehold, er den som er utviklet i TELL ME, preget
av en essensiell forstørrelse (standardikoner, enkel 3D-grafikk, ingen animasjoner) kun gitt hvis teknikeren
ber om det. Av denne grunn har ikke løsningen av kontinuerlig sporing for å holde justert overlagt grafikk
med det virkelige bildet ikke blitt tatt i bruk. Applikasjonen som er utviklet gir mulighet for å ta et bilde fra
det beste brukerperspektivet ved hjelp av den mobile enheten; deretter forsterker systemet bildet med
grafisk informasjon kontekstualisert med trinn mens vedlikeholdsaktivitet pågår. På denne måten er den
nødvendige beregningskraften mindre til fordel for autonomi (for eksempel når du bruker Google Glass).
Diskusjonen om de mobile / bærbare enhetene som ble brukt ga flere resultater, til og med uventede.
Den best rangerte løsningen var Google Glass (som ble forlatt av Google rett etter eksperimentasjonen);
den viktigste grunnen er at de tillater å føre en skjerm montert på hodet og forlater hendene helt frie så
vel som synet som er 100% uten briller.
Nettbrett er vurdert som en interessant løsning fordi de gir en fin skjerm til en overkommelig pris og
arbeideren er vanligvis allerede kjent med det. Det negative aspektet er relatert til det faktum at
nettbrettet ikke kan settes i en lomme, så det bør bæres rundt med muligheten for å miste det, og for å
bli brukt under arbeidet, må det plasseres i nærheten av brukeren i et synlig og tilgjengelig sted som ofte
ikke er tilgjengelig mens du arbeider på flere deler av helikopteret.
Smarttelefonen føles som den beste løsningen for nåværende applikasjoner; de beste funksjonene er
muligheten til å bære den i lommen og bruke den akkurat når det er nødvendig, lengre batteritid (med
hensyn til andre enheter), og det er prisgunstig.
"Feltforsøket" bekreftet styrkene som allerede er fremhevet ved bruk av AR-løsninger på et høyt
spesialisert område som luftfartsvedlikehold. De teknologiske fremskrittene for enheter,
programvarebiblioteker og interaksjonsteknikker mellom mennesker og datamaskiner gjør den
fullstendige bruken av AR nærmere resultat. AR-applikasjoner kan virkelig representere en verdi for IETP
(Interactive Electronic Technical Publication) som nå er tilgjengelig i elektronisk format, og gir teknikere
en ekstra teknisk support på arbeidsplassen. Selvfølgelig er det obligatorisk å overholde
luftfartsstandarder, forskrifter og lovverk.
Et annet viktig aspekt som må vurderes er kostnadene. En IETP (en for hver helikoptermodell) dekker
flere hundre vedlikeholdsoppgaver, som kan kreve en spesifikk AR-applikasjon. Fra dette synspunktet ville
et stort skritt fremover være tilgjengeligheten i nær fremtid av bærekraftige autorisasjonssystemer for
utvikling av AR som er enkel å bruke av ikke-eksperter på IT, men eksperter på vedlikehold.

4.4.3 POLEN
De polske samarbeidspartnerne til Politechnika Rzeszowska im Ignacego Lukasiewicza Prz rapporterte
om fem læringserfaringer fra den akademiske verden.

4.4.3.1 VR G2A LABORATORI PÅ RZESZÓW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Den 17.-11-2017 ble Virtual Reality Laboratory G2A åpnet ved Rzeszów teknologiske universitet.
Etableringen av laboratoriet er resultatet av implementeringen av avtalen som ble signert 20. januar 2017
mellom Rzeszów teknologiske universitet og G2A.com. Takket være moderne utstyr vil laboratoriet
tilpasses implementeringen av innovative prosjekter innen virtuell (VR) og augmentert realitet (AR).
Planlagte prosjekter vil være tilgjengelige ikke bare for IT-studenter, men også for studenter fra andre
hovedfag så vel som forskere og gründere fra å samarbeide med PRz. De planlagte prosjektene er innen
medisin, modellering av produksjonsprosesser, spill, støtte utdanningsprosessen, inkludert
yrkesopplæring, luftfartsimuleringer og generelt forsyningskjeden innen luftfart og astronautikk.
Laboratorieutstyr er datasystemer med høy beregningseffektivitet sammen med nødvendige NVIDIAgrafikkort. Laboratoriet har moderne utstyr som lar deg skape en virtuell realitetsverden (inkludert 3Dbriller, hjelmer) og arbeidsplasser som lar deg implementere prosjekter i team. Spesielt inkluderer
utstyret:
4 datamaskinstasjoner dedikert til VR:
Hovedkort MSI Z370 GAMING PLUS
Strømforsyning Corsair VS550 550Wprosessor Intel Core i7-8700, 3,20 GHz, 12 MB, BOX
RAM Memory Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16GB (2x8GB), 3000MHz
grafikkort MSI GeForce GTX 1080 GAMING 8 GB DDR5 256bit
SSD ADATA SU800 512GB SATA 3
Monitor LG 24M47VQ-P
kjøligere CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2
3 Virtual Reality-briller - HTC Vive:
6 dedikerte HTC-kontrollere
6 HTC-signalbaser designet for å identifisere posisjonen av headsetet i rommet
Sett med utskiftbare linser for å identifisere retina / øyets plassering i HTC Vive som er lagt
på hodet
2 Virtual Reality Goggles - Oculus Rift:
4 dedikerte Oculus Touch-kontrollere,
4 Oculus Rift-signalbaser designet for å identifisere headsetets plassering i rommet
Programvare for oppretting VR:
Unity 3D og Unreal Engine 4
Blender
Visual Studio Community

FIGUR 12 SAMMENSETNING AV VR G2A LABORATORI PÅ RZESZÓW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

4.4.3.2 UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN RZESZÓW (WSIIZ)
UITM bruker VR-teknologier til utdannings- og markedsføringsformål. Den organiserer arrangementer
som deltakerne kan bruke både forelesningspanelet og Oculus VR-teststands, hvor du kan sjekke hvordan
virtuell virkelighet ser ut. I tillegg forbereder den konferanser for entusiaster som representanter for
mange selskaper som bruker disse teknologiene engasjerer seg til.
Med flere VR-utstyr på market, deriblant Oculus, Samsung Gear VR eller Google Cardboard, kommer
virtual reality (VR) nærmere oss. Brukeren tar på seg spesielle briller og kan derfra samhandle med den
virtuelle verdenen.
University of Information Technology and Management i Rzeszów har utarbeidet en rekrutteringsguide
i år4. Den er laget av papir, men har elementer som kan aksesseres gjennom noe VR/AR headset. Imidlertid
har mange av elementene, takket være den spesielle applikasjonen "helloWSIiZ" lastet ned til en
smarttelefon eller nettbrett, sin fortsettelse i det digitale miljøet. For eksempel, på den trykte guidesiden,
ser brukeren et bilde av en student i en av fakultetene. Etter å ha "svevet" bildet med en smarttelefon,
viser applikasjonen en video, der den snakker mer om studieretningen, om mulighetene for arbeid.
Papirbrosjyren tar liv.
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Universitetet bruker også "360 graders video" -teknologier. Det gir et stort, enestående muligheter,
fordi seeren av filmen blir bildets produsent. Han bestemmer hvilke kadre han ser på.

4.4.3.3 STATENS HØYERE FAGSKOLE STANISLAWA PIGONIA I KROSNO
MEDISINSKE SIMULERINGER

Department of Nursing State Higher Vocational School Stanisława Pigonia i Krosno fått EU-midler for
gjennomføring av et prosjekt som åpner for moderne og praktisk utdanning innen sykepleie. Innenfor dens
rammer vil Medical Simulation Center bli opprettet.
Medisinsk simulering er en ny avdeling innen medisinsk utdanning som bruker praktisk talt skapte
virkelighets- og IKT-teknologier. Undervisningskurs gjennomføres i forhold som er nær realistiske. Takket
være dette vil studentene være bedre forberedt på å øve.
Å utdanne studenter ved hjelp av et nytt verktøy som medisinsk simulering vil gjøre det mulig for
sykepleierstudenter å øve inngripende prosedyrer med mulighet for å gjøre feil og vise konsekvensene i
simulerte forhold. Avanserte simulatorer vil imitere menneskets og dens parametere. De kan hoste, kaste
opp med kunstig mat, blø av kunstig blod, svette eller endre bredden på pupillen i øyet under påvirkning
av lys. Læreren kan konstruere forskjellige scenarier, for eksempel en pasient med subaraknoid blødning,
en pasient med diabetisk ketoacidose, en pasient med hjertetamponade som skal lære eleven å oppføre
seg riktig.
Bruken av høykvalitetssimulatorer gjør det mulig å praktisere både vanlige og sjeldne patologier
gjentatte ganger i løpet av utdanningsprosessen. Aktiviteter utført av studenter blir deretter diskutert.
Dette elementet i utdanningen lar deg analysere arbeidsforløpet og gjøre elevene bevisste på feilene som
er gjort, og korrigere dem under påfølgende scenarier.
DESIGNING OG FREMSTILLING I ET VIRTUELL MILJØ
PWSZ i Krosno implementerer en ny spesialitet "Designing and manufacturing in a virtual
environment", spesialitet innen mekanikk og maskindesign, som ble tildelt sertifikatet "Studia z
Przyszłością".
Spesialiteten ble opprettet takket være samarbeidet med PWSZ, Nowy Styl Group og IBS Polen, og
opprettelsen har forseglet signeringen av kontrakten. 3D-teknologier reverserte prosessene for industriell
design og produksjon fullstendig og brakte mange fasiliteter. Hvis vi ønsker å bruke dem fullt ut, må vi også
endre prosessen med å utdanne ingeniører. Derfor bestemte vi oss for å samarbeide med universiteter for
å gi unge mennesker moderne utdanningsmetoder.
Unikheten med studier består i kombinasjonen av hovedfag, nødvendige for maskiningeniører, med et
stort antall laboratorieklasser (over halvparten av timene). Det er viktig at elevene lærer på et av de mest
avanserte systemene - 3DExperience. Det er levert av (og tog) ansatte i IBS Polen, som er en teknologisk
partner i prosjektet.
Å designe og produsere i et virtuelt miljø er en ny, unik spesialitet i universitetets tilbud, implementert
i samarbeid med Nowy Styl-gruppen og IBS Polen (Dassault Systems).
I løpet av kurset skal studenten tilegne seg kunnskap og ferdigheter i konstruksjon, produksjon og drift
av maskiner, mekanikk, design ved bruk av moderne beregningsverktøy, implementering av produksjonsog monteringsprosesser, valg av ingeniørmateriell og veiledning over driften, teamarbeid, koordinering av
arbeid og evaluering av resultatene og effektiv bruk av moderne datateknikker. Spesiell vekt legges på å
lære datamaskinassistert konstruksjonsteknikk og numeriske metoder for strukturanalyse, avanserte CAD
/ CAM / CAE-systemer.

Kandidaten vil få muligheten til å bruke det integrerte Dashault Systemes 3DExperience design og
utviklingssystem og jobbe med CATIA-programvare, et av de mest omfattende og tekniske
supportprogrammene innen design, lage flat dokumentasjon, FEA endelig element simulering og
programmering av numeriske maskiner CNC type. Denne programvaren brukes ofte i bilindustrien og
romfartsindustrien. Den er perfekt for design av husholdningsapparater, injeksjonsformer, matriser,
blindematerialer, metalldeler, plast, kompositter, produksjonslinjer og mange flere. Det muliggjør virtuell
kontroll av ergonomien til det designede produktet.

4.4.3.4 UNIVERSITY OF RZESZÓW - ET OPPLÆRINGSSYSTEM FOR IMMERSIV ENGELSK UNDERVISNING
UR jobber med implementering av applikasjoner / verktøy / programvare eller et system som bruker
virtuell realitet-teknologi som et medium, tredimensjonalt, interaktivt sted, animerte virtuelle karakterer,
muligheten til å samhandle med systemet og miljøet ved hjelp av VR-briller og kontrollere. Hver av de
tredimensjonale stedene vil inneholde et basseng med oppgaver relatert logisk og plott med karakteren
til det gitte stedet. Oppgaver (i form av scener) er rettet mot å praktisere spesifikke språkferdigheter for
brukeren (studenten). En oppgave består av flere studentinteraksjoner med en virtuell karakter eller
objekt (kaffemaskin, billettautomat, interaktiv skjema gitt til studenten av en virtuell karakter osv.).
Hovedformen for samhandling med virtuelle karakterer i oppgavene er en dialog basert på
talegjenkjenningssystemet som studenten driver. Virtuelle karakterer vil stille studenten spørsmål eller
svare på spørsmålene hans i samsvar med logikken i en gitt oppgave. Interaksjoner som oppstår i en gitt
oppgave beskriver oppgavens scenario.
To oppgaver vil ha form av aktive spill. En av oppgavene vil være chatbot-samtale på den sosiale
plattformen. Systemet vil ha følgende spesifikasjon:
3D-motor
Applikasjonen må opprettes ved hjelp av en 3D-motor (engine) ved hjelp av et programmeringsspråk
for å lage multiplattform mobilapplikasjoner, spill for mobile enheter, spill for nettsteder eller spill for
virtuell realitet-plattformer. Applikasjonen / verktøyet / programvaren eller systemet vil tillate deg å vise
realistisk tredimensjonal grafikk i VR. Det kreves at applikasjonen lar deg forhåndsvise på skjermen hva du
ser på i VR-briller.
Brukere av VR-applikasjonen:
Vi deler brukere av VR-applikasjonen inn i Lærere og studenter.
Læreren har tilgang til applikasjonens administratorpanel.
Læreren vil når som helst kunne kontrollere elevens fremgang ved å knytte dem til økten
for å bekrefte riktigheten av problemene han eller hun snakker eller for å hjelpe ham / henne.
Ved å vise studentens POV på skjermen, kan læreren i noen tilfeller hjelpe ved å nærme
seg studentens stilling uten å måtte sette opp VR-briller.
Applikasjonen vil vise informasjon for læreren når eleven stopper i lengre tid (ikke mindre
enn 5 minutter) på et tidspunkt (oppgave), uten å føre samspill.
Læreren blir også automatisk informert av systemet om problemet med utførelsen av det
gitte samspillet, når eleven ikke vil være i stand til å utføre samhandlingen riktig til tross for at han
har brukt alle hjelpemulighetene.
Studenten er en bruker med begrensede rettigheter. Studenten bruker de pedagogiske
funksjonene i systemet, det er ingen tilgang til avanserte funksjoner som generering av rapporter.

4.4.3.5.LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Lublin University of Technology i samarbeid med Academy of Land Forces in Wroclaw og Avia
Consulting opprettet to simulatorer og en 6DFO-modul.
Den første simulatoren brukes til å trene BSP-5 operatører, den andre simulatoren er designet for
piloter med bemannede fly. 6DFO-modulen er vårt forslag om å utvikle mulighetene til de ovennevnte
simulatorene med ytterligere fysiske effekter på piloten / operatøren. Denne modulen lar deg gjøre
langsgående, tverrgående og sammensatte tilbøyeligheter tilstrekkelig til utsikten observert av
personopplæringen i 3D-briller.
SYNTIA-simulator / simulator ble laget for opplæring av fremtidige piloter og operatører av
ubemannede fly BSP (enkelt- og multirotordroner) som et innovativt alternativ til tradisjonelle
maskinvaresimulatorer. Den virtuelle VR er simulatorens "hjerte". Teknologien til avansert VR-visualisering
er et verktøy for å gjenspeile virkeligheten som er lukket for datamaskinens volum. For tiden er VR velkjent
for brukere av dataspill. I vårt prosjekt har VR-evner blitt brukt til praktisk opplæring av piloter med
bemannede fly (f.eks. F16, Boeing 737, Cessna, paramotor, Bombardier, etc.).
Kostnadsreduksjonen av VR-simulatoren i forhold til den fysiske simulatoren er enorm. Et
eksempel på kostnadene for å produsere en VR-simulator er ca. PLN 100.000. Fysiske simulatorer er
kostnader som når flere titalls millioner zloty. En viktig faktor som reduserer kostnadene ved å bygge en
VR-trener er at hele kartleggingen av interiøret i flykabinen, omgivelsene og utsikten over ruten som blir
dekket er kartlagt i iøynefallende 3D-briller.
I tillegg, i laboratoriet Programmering av intelligente og datamaskinsystemer for 3D-teknologi ved
Lublin University of Technology, utvikles spørsmålene om bruk av VR og AR-teknologier, spesielt innen
museologi og tilgang til samlinger.

Laboratorium for skanning og 3D-utskrift
Omfanget av forskning:
-

3D-skanning av museum og arkeologiske gjenstander
Behandling av innhentede data og rekonstruksjon av skadede objekter
Optimalisere prosessen med skanning og prosessering av resultater
Forberede og utføre 3D-utskrifter
Opprette prosedyrer for skanning av museumsobjekter

Mobil 3D skanneutstyr :
-
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Håndskannere med Artec Eva og Artec Spider strukturell(nøyaktighet 50-100 μm,
teksturbesparelse, for en enkelt skanneprosess)
lysteknologiFaro Focus X330 laserområdescanner (rekkevidde opp til 300 m,
teksturbesparing), brukt til å lage virtuell utstilling mellomrom

BSP: Bezzałogowych Statków Powietrznych: Ubemannede luftfartøy.

Stasjonære 3D-replikeringsenheter:
-

3D-skriver i FDM-teknologi, MakerBot Z18 (maks. utskriftsstørrelse 30x30x45 cm,
lagtykkelse 0,1 mm)mm
3D-skriver i SLS-teknologi, DWS 020X (maks. utskriftsstørrelse 13x13x9 cm, lagtykkelse
0,01)

Laboratorium for virtuell og utvidet virkelighet
Forskningsomfang:
-

Presentasjon av objekter, fenomener og prosesser i virtuelle 3Ddatamaskiner Datavisualisering av 3D-objekter, i Int ernet teknologier, virtual reality (VR)
og augmented reality (AR)
Studie av naturlige grensesnitt mellom mennesker og datamaskiner ved hjelp av VR og AR.
Studerer menneskelig reaksjon på opplevelser som følge av fordypning i VR-miljøet
Bruk av VR- og AR-miljøer innen arkeologi og kulturarv for gamification (undervisning ved
bruk av konkurranse mellom deltakere)
Optisk og haptisk analyse av gester og bevegelsesområdet for fingrene

Testapparat eid:
-

zSpace interaktiv 3D-skjerm, med en ergonomisk manipulator og Quazar3D spesialisert
visualiseringsprogramvare
VR-hjelmer: Oculus Rift DK2, Samsung Gear VR, Vrizzmo
Leap Motion kommunikasjonssystem for menneske-datamaskiner
Enheter for presis måling av fingersvingning - 5DT Data Glove 5 Utra hansker

4.4.4 NORGE

4.4.4.1 DIDAKTISK OPPLEVELSE I NORGE
Norsk regjering (https://diku.no/no/ ) har høyest prioritet for å øke oppslukende læring på forskjellige
nivåer av kunnskapsformidling som gir utdanning og industrisektorer.

FIGUR 1 NORSKE REGERINGSANVISNINGER TIL IMMERSIV LÆRING

I denne sammenheng har forskjellige utdanningsintitusjoner satt i gang bruk av oppslukende læring i
kunnskapsformidlingsoppgavene for å øke produktiviteten og øke effektiviteten til
kunnskapsformidlingsarbeidet. For eksempel, i Universitetet i Stavanger Norge bruker oppslukende læring
tilnærminger på lærerutdanning, helse og samfunnsvitenskap nivå med fokus på å sende studenter til
historisk grunn i et virtuelt miljø, bruk av medisin osv

FIGUR 2 BRUK AV oppslukende skjev i HELSESEKTOREN RELATERT LÆRING
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FIGUR 3 BRUK AV IMMERSIV LÆRING I KJEMISLÆRING

I tillegg er det i dag startet oppslukende læring innen teknisk utdanning relatert kunnskapsformidling.
Norsk industri har begynt å bruke altoppslukende tilbøyeligheter i daglige bruksområder. Spesielt
innenfor offshoresektoren, som har nesten de samme egenskapene som flyindustrien (dvs. i forhold til
risiko og farlige omkretser samt bruk av lignende utstyr som kompressorer og turbiner). For eksempel har
noen av de store ingeniørentreprenørene (https://www.tu.no/artikler/bygger-juletraer-medhologrammer/438125 ) startet omfattende bruk av fordypende læringsapplikasjoner i daglig operativ
støtte.

FIGUR 4 BRUK AV IMMERSIV LÆRING I OFFSHORE SUBSEA-APPLIKASJONER

Teknisk supporttjeneste som tilbyr selskaper som VISCO (https://visco.no/ ) har begynt å utvikle
applikasjoner for operativ problemstilling og optimalisering.

FIGUR 5 BRUK AV IMMERSIV LÆRING I OFFSHORE OPERASJONALT PROBLEM LØSNING AV RELATERT KUNNSKAPSDISEMINASJON

FIGUR 6 BRUK AV IMMERSIV LÆRING I OFFSHORE DESIGNS- OG OPERASJONERS RELATERTE KUNNSKAPSDISEMINASJONspilt

I denne sammenheng har visualisering ogsåstor rolle i bruken av miljøene.

FIGUR 7 BRUK AV IMMERSIV LÆRING FOR VISUALISERING OG KUNNSKAPSDISSEMINASJON

Videre er for tiden oppslukende læringsapplikasjoner utvidet for byggingeniørrelaterte oppgaver.
Innenfor konstruksjonsteknikken har den oppslukende læringen blitt brukt både i prosjekteringsfasen og
driftsfasen.

FIGUR 8 BRUK AV IMMERSIV LÆRING PÅ DESIGN- OG UTVIKLINGSFASE

Det har skjedd en omfattende utvikling av PALE_BLUE (https://pale.blue/technology/simulationplatform/cad-direct/ ) for å bringe datastyrt design (CAD)
og bygge informasjonsmodellering
prosessproduktiviteten høyere.
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FIGUR 9 CAD OG BIM INTEGRERT I IMMERSIV LÆRING

Det er utført en studie i norge-sektoren for å undersøke de aktuelle utfordringene innen
konstruksjonsrelaterte prosjekter og kunnskapsformidling innen ingeniørapplikasjoner. Det er blitt
observert følgende utfordringer som potensielle problemer ved implementering av altoppslukende
læringsapplikasjoner.

Figur 10 Potensielle utfordringer i implementering av umiddelbare læringsapplikasjoner ved kunnskapsspredning, design og driftsfase

Det har også blitt avdekket at betydelig forskning og utvikling har blitt gjort av forskjellige
forskningsinstitusjoner og produktutviklende organisasjoner for å minimere utfordringene som har blitt
undersøkt i det generelle. studie indikert ovenfor. Derfor er det mulig å ha mer forbedrede løsninger for å
implementere immserive læring i kunnskapsformidling i utdanningsinstitusjoner og industrielle
applikasjoner. Imidlertid er det fremdeles en utfordring for kunnskapsformidlere å anerkjenne det som
skal sendes til et oppslukende miljø for å gjøre den pedagogiske eller industrielle problemløsningen. Derfor
skal fremtidig prosjekt fokusere mer på det som skal sendes for oppslukende læringsmiljøer innen formell
kunnskapsformidlingsprosess og hvordan slike krav implementeres med minst mulig innsats. Dette er
betydelig oppnådd med PTC (https://www.ptc.com/no/product-lifecycle-report/the-future-of-ar-vr-inenterprise# ) uvesentlig hvis virkeligheten er virtuell, forsterket, blandet, blandet eller faktisk. PTC har
fokusert på kombinasjonen av 3D-bilder som samhandler med Internet of Things-enheter og data for å
endre måten læringsinstitusjoner og bransjer jobber og spiller sine roller. Utdanningsinstitusjoner i norsk

sektor ser frem til å samarbeide med PTC for å utvikle skreddersydde aktiviteter for kunnskapsformidling
for å styrke den daglige undervisningsvirksomheten.

4.4.5 ANDRE LAND

4.4.5.1

UTVIKLING AV EN MEKANISK VEDLIKEHOLDSSIMULATOR I OPENSIMULATOR FOR F-16 FLYMOTORER

. Erfaringen rapportert i følgende artikkel dreier seg om utvikling av en mekanisk vedlikeholdssimulator
for opplæring av et team med 3 til 4 dyktige motortekniker som skal ansettes i vedlikehold av F-16 militære
flymotorer. Forskningen ble utført av en gruppe eksperter fra forskjellige felt (ingeniørvitenskap,
humanvitenskap og det portugisiske flyvåpenet).
Vi gir her detaljene om medlemmene av teamet som er involvert i opplevelsen:
-

André Pinheiro og Paulo Fernandes (Dep. Engenharias, Escola de Ciências e Tecnologia, UTAD
University of Trás-os-Montes e Alto Douro)
Ana Maia og Gonçalo Cruz (Pro-Chancelly for Innovation & Information Management, UTAD
University of Trás-os-Montes e Alto Douro)
Daniela Pedrosa
(Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, UC University of
Coimbra)
Benjamim Fonseca - Hugo Paredes - Paulo Martins og Leonel Morgado (INESC TEC (tidligere
INESC Porto) / UTAD University of Trás-os-Montes e Alto Douro)
Jorge Rafael (portugisisk flyvåpenbase nr. 5, Serra de Porto de Urso, 2425-022 Monte Real,
Portugal)

Hos portugiserne Luftforsvaret, motorteknikere gjennomgår en innledende treningsprosess ved Center
for Military and Technical Training Air Force (CFMTFA), og blir deretter plassert ved forskjellige flybaser,
med spesifikke motorer og krav. Ved hvert av disse basene får de videre opplæring, fokusert på de
spesifikke motorene og flyene som er utplassert og betjent der. For F-16-flyene skjer dette ved Air Base
Nr. 5, nær Monte Real. Siden teknikere kan bli distribuert til andre baser, er opplæring i tekniske
prosedyrer for vedlikehold av spesifikke motorer en vanlig og hyppig prosess. Opplæringsprosessen har en
innledende teoretisk fase, basert på et teknisk dokument kjent som “tekniske bestillinger” eller TO-er.
Deretter følger en arbeidsopplæringsfase, med praktikanter som virker direkte på en motor, under faktiske
vedlikeholdsforhold.
Denne siste opplæringsfasen på jobb er ressurskrevende, siden den krever at motorer er tilgjengelige
for trening, og følgelig ikke er tilgjengelige for service. I noen tilfeller kan prosedyrefeil i trening gi kostbare
komponentskader. Videre må flere av de tekniske prosedyrene utføres av et team, noe som betyr at
tidsfordeling av forskjellige traineer, trenere og erfarne teknikere må styres, for at et fullstendig team skal
være tilgjengelig for opplæring i arbeidslivet. . Disse forskjellige ressurskravene setter begrensninger for
tilgjengeligheten av arbeidsopplæringsmuligheter og understreker behovet for å optimalisere det.
Utviklingen av en 3D flerbruker-mekanisk treningssimulator for dette scenariet tar således sikte på å gi
traineer og trenere flere muligheter til å gjennomføre trening, med målet å la traineer få bedre jobb
forberedt på jobben og dermed optimalisere effektiviteten av de ressurskrevende treningsmulighetene
med fysiske motorer. Dette er en felles innsats fra det portugisiske flyvåpenet og Universitetet i TrásosMontes e Alto Douro (UTAD).

Fra et programvareteknisk perspektiv er målet også å redusere ressurskravene til simuleringsutvikling,
ved å utføre den i en lett tilgjengelig virtuell verdensplattform (OpenSimulator), men implementere
kontrollkoden og beslutningslogikken på et eksternt system. Begrunnelsen for dette arkitektoniske valget
var å fokusere programvareutviklingen på simuleringsatferden på en måte som kunne gjøre den uavhengig
av den grafiske plattformen for brukerinteraksjon.
F-16-fly fra det portugisiske flyvåpenet bruker Pratt & Whitney F100-PW-220 / 220E-motorer, med stort
antall mekaniske vedlikeholdsprosedyrer. UTAD-teamet gjennomførte møter med treningsteamet og
eksperter på flybase Nr. 5, for å fastslå de mest relevante prosedyrene for teknikere som begynner å trene
for denne spesifikke motoren. Gjennom disse møtene ble prosedyrene for installasjon av motor inne i
flykroppen F-16 valgt som et første simuleringsmål. Denne installasjonen innebærer en rekke trinn for
riktig installering og tilkobling av motoren, som ikke bare må gjøres effektivt, men også trygt. Teamet har
samlet inn data om denne prosessen ved å kombinere flere kilder: de gjennomgikk TO-ene og tapet og
fotograferte motorinstallasjonsprosessen fra forskjellige perspektiver. De dekodet deretter disse dataene,
og beskrev dem i form av et naturlig språkskript og opprettet UML-diagrammer over trinnene deres, i
regelmessig kontakt med flyvåpenstrenere for å fjerne tvil og detaljer. Kortfattet innebærer disse trinnene
å forberede motoren til transport mot flykroppen, transportere den og forberede den for innsetting,
plassere den i flyets flykropp, sette opp motorforbindelsene og teste installasjonen. Detaljnivået for
simuleringen av hver oppgave ble også bestemt i samarbeid med trenerne på Air Base Nr. 5.
For å lage simuleringen, gitt at denne prosessen gikk videre med minimal finansiering, ville det være
nødvendig at den var modulær, slik at utviklingen kan være inkrementell, i små trinn over tid, og
sannsynligvis involvere forskjellige mennesker i hvert studieår . Under møtene med treningsteamet på
flybasen ble kontekstspesifikke krav etablert. For det første er hovedbruksfokuset for praktikanter i et
treningsrom ved flybasen, men med fleksibilitet for senere bruk hjemmefra, eller med praktikanter på
andre militære steder. Dette førte til at forskerteamet så på virtuelle verdener som en utviklingsplattform,
for å redusere ressurskravene til simulering og dra nytte av eksisterende nettverks- og
flerbrukerfunksjoner på disse plattformene. Begrunnelsen er at den virtuelle verdenen gir et sett med
grunnleggende funksjoner som gjengivelse av innhold, brukerpålogging og interaksjon, brukermeldinger
og fysiske objekter, blant andre aspekter. Dette gjorde det mulig å fokusere på atferdselementene i
simuleringsutvikling. For å utnytte dette scenariet til dette formålet, satte teamet seg til å planlegge
prototyputviklingen ved å bruke OpenSimulator, på grunn av sin evne til å aktivere kommunikasjon med
eksterne systemer uten å kreve endringer i koden til den virtuelle verdensplattformen. Den deler klientserverprotokollen med Second Life, og dette gjorde det mulig for teamet å dra nytte av det komplette
settet med kodingsressurser og fellesskap som utvikler skript og klientapplikasjoner for begge
plattformene. OpenSimulator brukes spesifikt av mange forskjellige grupper og for forskjellige formål, og
som med mange virtuelle verdener støtter den samarbeid, inkludert bevissthet om tilstedeværelsen av
andre brukere og kommunikasjon, oppslukende interaksjon og en realistisk 3D-representasjon.
OpenSimulator-rollen i simuleringssamfunnet har blitt forsvart for forskjellige scenarier, med unntak av
ren vitenskap og målbrukergrupper av simuleringseksperter. Teamet har også utnyttet utviklingen av dette
scenariet for å lage og videreføre en simuleringskontrollarkitektur som tar sikte på å oppnå mer
uavhengighet mellom simuleringens atferdslogikk og dens menneskelige interaksjon og visuelle aspekt.
Bruken av virtuelle verdensplattformer som miljø for å utvikle og distribuere treningssimuleringer er
hyppig, i felt som er så forskjellige som beredskap, virksomhetsstyring, medisinske og helsemessige
scenarier og sikkerhetsstyrker. Militære treningsscenarier har også brukt virtuelle verdener som sin
utviklingsplattform, for eksempel OLIVE-plattformen, og denne bruken følger en lang historie med spillog spillteknologier i militær trening. Egentlig er trening kritisk for suksessen til militære operasjoner, både
i tekniske operasjoner (f.eks. Vedlikehold av fly) og taktiske operasjoner og kamp. På denne måten tillater

virtuelle verdensmiljøer med flere brukeregenskaper personell å samhandle i et simulert ansikt til ansikt
miljø.
For å utvikle prototypen av systemet, fremskaffet forskerteamet 3D-miljømodelleringen ved hjelp av
de innebygde verktøyene til OpenSimulator / Second Life-klientvisere, og ansatte QAvimator for å
gjenskape i 3D bevegelsene til teknikerne. Målet på dette prototypetrinnet var ikke å oppnå fotorealistiske
bilder, men ganske enkelt å være troverdige for testing og utvikling. Etter det overordnede målet om å
skille bekymring mellom simulering og programvarekontroll / beslutningstaking, implementerte de
kontroll og beslutninger som et autonomt system, tilgjengelig for OpenSimulator-plattformen som en
webtjeneste. Denne webtjenesten mottar rapporter om alle interaksjoner som foregår i 3D-miljøet,
bestemmer hvordan systemet må reagere og reagerer deretter, med kommandoer som spesifiserer den
tiltenkte oppførselen til simuleringen. Beslutningen ble implementert i form av en hierarkisk statsmaskin.
For å skille kontrollsystemet fra spesifisitetene i OpenSimulator klient-serverkommunikasjon, utviklet
de enkle tekstbaserte protokoller for rapportering av hendelser fra 3D-miljøet til Web Service, og for Web
Service svar på OpenSimulator med kommandoer. Ved hjelp av disse protokollene klarte de å bruke et
enkelt skript som kjører samtidig i alle virtuelle verdensobjekter. Dette skriptet, utviklet i LSL (Linden
Scripting Language, ofte brukt for skripting i verdener av Second Life og OpenSimulator), fungerer som en
grensesnittmodul, for å rapportere hendelser til webtjenesten og behandle Web Service-responsen.
Kommandoene i svaret kan være ment for objektet som har opphav til hendelsen, eller for andre objekter,
i hvilket tilfelle skriptet sender eller videresender kommandoene og parametrene, avhengig av hva Webtjenesten spesifiserte i svaret. Følgelig kan nye objekter distribueres i simulatoren uten å måtte utvikle en
ny OpenSimulator-spesifikk kode: siden skriptet er identisk for alle objekter, er det bare beslutningsdelen
som trenger å være klar over de nye objektene.
UTAD-teamet understreker at 3D-miljøet ikke foretar noen beslutninger: det er bare ansvarlig for å
rapportere til webtjenesten om hendelsene som er utløst av teknikerens avatarer eller andre objekter, og
deretter vente på kommandoer utstedt av webtjenesten, som svar på disse rapportene. I denne
forbindelse er det en embryonal implementering av Model-View-Controller arkitektoniske stil for virtuelle
verdener. Dette har potensialet til å gjøre beslutningstaking uavhengig av 3D-miljøet: allerede i sin
nåværende form kan beslutningsalgoritmen erstattes helt, uten å måtte endre en eneste kodelinje i 3Dmiljøet. I en parallell innsats har de brukt de samme 3D-modellene og scenariet for å implementere PartialOrder-Planning-algoritmen som en resonneringsmodell for å erstatte noen av de menneskestyrte
avatarene med en intelligent programvareagent. Tilnærmingen som brukes gjør det mulig for
forskerteamet å nå kombinere disse beslutningsmetodene uten å måtte endre 3D-skriptene.
For øyeblikket er 3D-skriptet det aspektet som fremdeles binder systemet til en spesifikk virtuell
verdensteknologi. Den rapporterer OpenSimulator / Second Life-hendelser, og kopiene er ment å kjøre
uavhengig. Men manuset er løsrevet fra beslutningsprosessen. Teamet tar sikte på å utvikle denne
tilnærmingen for å gjøre den levedyktig for andre virtuelle verdensplattformer. Ideelt sett ville utviklingen
av en ny hendelsesrapporteringsmodul og en ny oversettelsesmekanisme for beslutnings-kommandoer til
de spesifikke kravene til den nye teknologien gjøre det mulig å dra nytte av eksisterende simuleringer med
færre innsats og ressurser.
Det gjeldende beslutningssystemet fungerer som følger: når det mottar en hendelse fra
OpenSimulator, spør det først om et datalagring med alle nåværende data om simuleringstilstand.
Deretter, basert på denne informasjonen og dataene fra OpenSimulator-opprinnelseshendelsen,
bestemmer en hierarkisk tilstandsmaskinalgoritme tilstrekkelig respons. Hvis en tekniker for eksempel er
i "Free Hands" -tilstand, kan denne tilstanden gå over til staten som heter "HoldingScrewdriverInHand"
når du mottar en "ClickedOnScrewdriver" -hendelse. Til slutt blir overgangen oversatt til virtuelle
verdensspesifikke kommandoer, som blir gitt til det opprinnelige skriptet for utførelse.

Installasjonsprosessen for en Pratt & Whitney F100-motor i et F-16-fly er ganske omfattende og
sammensatt, noe som krever at tre teknikere må utføre de forskjellige prosedyrene. I tillegg er det
nødvendig med en spesifikk rolle i operasjonen, prosesskontrollen, som kan føre til at en fjerde person er
involvert, hvis ingen av de tre teknikerne har legitimasjon til å utføre denne rollen. Alle nødvendige
prosedyrer er spesifisert i et dokument som kalles Job Guide, som viser til alle tekniske ordrer som
inneholder nødvendig informasjon. Installasjon av motoren inne i flykroppen, den første prosedyren som
blir implementert i prototypen, er en enkelt prosess, men den er vanligvis delt inn i fire jobber, kjent som
PT1, PT2, PT3 og PT4. For øyeblikket er prototypen implementert for å støtte simulering i hele PT1-jobben,
som er en forutsetning for å utføre jobber PT2, PT3 og PT4. Men enda viktigere, det muliggjør testing av
samarbeidssituasjonene i prosessen, fordi denne PT1-jobben krever involvering av alle teknikere, siden
den innebærer flere oppgaver som ikke kan utføres av et enkelt individ.
En slik oppgave er å heve motoren for å samkjøre den med det tomme skroget i flykroppen, som krever
alle 3 teknikere: to på venstre side, en annen på høyre side, som vist på fig. 1. Når prosesskontrollen gir
kommandoen (det vil si at dette kan være det fjerde elementet i teamet), de tre teknikerne vil betjene
skruekjøringsmaskiner på konsert for å løfte motoren samtidig og koordinert, ved hjelp av tale som et
synkroniseringsmiddel, for å unngå å vippe motoren for mye mens heve det.

FIGUR 1 MEKANIKK HENTING AV MOTOREN PÅ LUFTBASSE NR. 5

Den flerbruker-virtuelle verdensplattformen OpenSimulator gjør det mulig for tre eller fire praktikanter
å praktisere synkroniseringen i denne oppgaven på en lignende måte, så lenge stemmechatting er
tilgjengelig. I den gjeldende prototypen, når alle forutsetningene er tilstrekkelige (for eksempel å ha jevnet
lagervognen og ha tilstrekkelig verktøy i hånden og montering for verktøyene på plass), kan løftingen av
motoren foregå. Når det er startet, valgte UTAD-teamet å implementere det på følgende måte:
simulatoren tar kontroll over piltastene og endrer funksjon. Under løfteprosessen svarer opp- og
nedpiltastene som om du bruker retningen til skruekjøringsmaskiner eller dreier på løftnøkler (fig. 2a).

FIGUR 2 SIMULATORASPEKTER: (A) PIL I VIRTUELLT RUM; (B) MEKANIKK LØFT MOTOREN I VIRTUELL RUM

De tre teknikerne må trykke på sine respektive taster i riktig retning på omtrent samme tid (ved hjelp
av stemmechat for å synkronisere handlingene sine, som i den fysiske verden) for å løfte eller senke motor.
"Grovt" er ment som et 2-sekunders intervall. For øyeblikket er dette en forutsetning for at løfting /
senking skal skje, men i fremtiden kan simulatoratferden utvides til å dekke feilforhold og ulykker
forårsaket av feil operasjoner. Fig. 2b viser avatarer fra praktikanter under løfting av motoren i det virtuelle
rommet.
For å evaluere simulatorprototypen, for å planlegge den påfølgende utviklingen, et 2-dagers opphold
på Air Base Nr. 5 ble gjennomført for å gjennomføre tester med potensielle brukere. En tidlig versjon av
prototypen hadde blitt demonstrert tidligere til flybase-kommandoen, men ingen faktiske brukertester

hadde blitt utført. Med dette 2-dagers oppholdet hadde teamet som mål å gjøre prototypen tilgjengelig
for teknikere som også er trenere, for å identifisere deres tilfredshet som brukere, og deres forventninger
til etterfølgende utvikling - spesielt innen områder som tekniske detaljer og pedagogiske råd,
brukergrensesnitt valg og samhandlingsmetoder. Teamet ønsket også å undersøke om den teknologiske
konteksten ved flybasen (maskinvare og nettverk) støttet utførelseskravene til prototypen.
Siden flybasen ligger 260 km fra UTAD, ble testforberedelsene fjernt gjort, via e-postutveksling. Det ble
planlagt to testøkter, som inkluderte 3 trenere hver, valgt på grunnlag av å være potensielle fremtidige
brukere av simulatoren i forbindelse med treningsøkter. Disse trenerne var de som hadde ansvaret for å
trene nye teknikere når de ble tildelt flybasen, for drift på F-16 flymotorer. Det vil si at de var de mest
kvalifiserte teknikerne på flybasen når det gjaldt mekaniske vedlikeholdsprosedyrer for F-16-motorer. De
to øktene var like. Begge fant sted i et siderom i hovedvedlikeholdshengaren (fig. 3). Dette rommet hadde
2 gruppebord med stoler, en projektor og et hvitt brett. 4 datamaskiner ble brukt til tester, 3 for brukerne
og 1 som en OpenSimulator-server. Testforberedelsen besto i å samle og sette sammen alt nødvendig
støttemateriell (datamaskiner, nettverk, kameraer og mikrofoner for testopptak, programvareinstallasjon
og distribusjon av samtykkeskjemaer for datainnsamling, spørreskjemaer for karakterisering av
brukerprofiler og papirguide).

FIGUR 3 ROM-ARRANGEMENT UNDER TESTEN

Den første dagen av oppholdet ble brukt i romforberedelsene og installasjonen av programvaren på
flybase-datamaskiner. Selve treningsøktene fant sted på dag 2, som hver varte i cirka 1 time og 15
minutter. Øktene besto av en kort introduksjon med en prosjektpresentasjon, en forklaring av motivet for
teamet som var til stede, og en presentasjon av arbeidsplanen for økten. Alle trenere leste og signerte
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vedrørende
datainnsamling
for
denne
testen,
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karakteriseringsspørreskjemaet. Under selve simuleringsøkten, ble hele dynamikken projisert på en
skjerm, fra perspektivet til datamaskinen hvis bruker (et utviklingsgruppemedlem) spilte rollen som
veileder for simuleringen av motorinstallasjonen. Økten begynte med en aktivitet for å bli kjent med
brukerne på plattformen, rettet mot å tilegne seg grunnleggende ferdigheter for å bevege seg i den
virtuelle verdenen og samhandle med objekter.
Denne bekjentelsesaktiviteten hadde 4 trinn. Gruppen av avatar startet med å møte på et sted borte
fra den virtuelle hangaren. På hvert trinn var det en virtuell plakat med en oppgave for brukere å utføre.
Den første var å gå inn i avatar flymodus og bevege seg i nærheten av flyet som var parkert utenfor

hangaren (Fig. 4a). Så måtte de gå inn i hangaren, opp til et bord med gjenstander på den (fig. 4b). Ved
dette bordet måtte de plukke gjenstandene og redde dem til sine avatarer-inventar. Deretter ble de bedt
om å føre objektene til et annet bord, i nærheten av det første (fig. 5). Her måtte de plassere objektene
på dette andre bordet, dvs. ta dem fra inventaret. Til slutt ble bekjentelsesaktiviteten fullført ved å be dem
om å returnere til flyplassparkeringsstedet, og derfra til motoren, for å sette i gang simulering av
motorinstallasjon.
Under simulering av motorvedlikehold ble trenere bedt om å bruke tenke høyt protokollen gjennom
hele prosessen, og formidle tanker og følelser. Etter å ha fullført simuleringsprosessen, fant et siste
gruppeintervju sted, spilt inn for senere analyse. Intervjuet ble designet for å måle brukernes tilfredshet
overfor systemet, og samle inn forslag og anbefalinger for forbedring.

FIGUR 4 INNSTILLINGSAKTIVITET: (A) FØRSTE STASJON; (B) ANDRE STASJON,

FIGUR 5 INNSTILLING AV AKTIVITET: TREDJE OG FJERDE STASJONER

Ved analyse av spørreskjemaer, var alle trenere som deltok i denne testen mannlige, med en
gjennomsnittsalder på 42. De rapporterte å være vanlige databrukere, og brukte datamaskiner mer enn
en gang per dag . Deres viktigste bruksområder for datateknologi var å søke etter informasjon (100%),
fullføring av arbeid (83%) og sosialisering (83%). Når det gjelder bruken av virtuelle verdener, hadde ingen
av trenerne brukt dem før, og var heller ikke klar over dem.
Flybasen tildelt for denne testen: fire bærbare datamaskiner, en nettverksbryter og nettverkskabler.
UTAD-teamet fant ut at dette utstyret ikke var helt egnet: for å kjøre denne prototypen, trengte de en
nettverksgateway, en tjeneste som ikke ble levert av nettverksbryteren. Derfor fortsatte de med å teste
en liten ruter de hadde planlagt som et alternativ. Bærbare datamaskiner hadde tilstrekkelig minne og
prosessorkraft, men noen begrensninger med hensyn til grafikkort, som var i stand til å kjøre
klientprogramvaren (Second Life viewer), men ikke under de beste forhold. Den ene ble erstattet av en
bærbar datamaskin fra en utvikler, slik at testen kunne fortsette. Datamaskinen som ble brukt som server,
avslørte seg også med utilstrekkelig ytelse, og dette avdekket noen mangler i datakonsistensen mellom
Web Service og 3D-miljøet.
Fra analyse av intervjuer nevnte respondenter (trenere) noen aspekter for forbedring og korreksjon.
For eksempel var avatarposisjonering ikke alltid riktig for alle prosedyrer. Dette er en viktig komponent i
opplæringen, siden mangelfull posisjonering kan utsette en tekniker for unødvendig fare eller manglende
evne til å utføre tilstrekkelig.
Angående bruken av simulatoren, syntes respondentene det var nyttig, et aktivum til støtte for praksis.
Men de uttrykte behovet for å ta ikke bare de faktiske prosedyrene i betraktning, men også den
forutgående sjekklisten for sikkerhetskontroll. For eksempel, "Når det gjelder sikkerhet for flystabiliteten,
er det grunnen til at jeg fortalte deg om hvor mye drivstoff som ..." (et fly som har nok drivstoffvekt vil ikke
forbli stabilt på hangargulvet hvis motoren fjernes); "Den delen er alltid viktig (...) for å ivareta sikkerheten
hans for resten av teamets arbeid"; “Selv om flyene typisk har alle disse elementene, er det noen ganger
(…) at det ikke kan være et sete der (…) som må korrigeres…” (Respondent 2, 2. mars 2012).
Fra et brukerperspektiv klassifiserte respondentene fra begge gruppene kunnskapsnivået og
forberedelsene som kreves for å distribuere den virtuelle 3D-verdenen som akseptabel, selv om det
avhenger av faktiske datamaskin- og programvarefunksjoner.

Når det gjelder bekjentelsesaktiviteten med den virtuelle verdenen, mente respondentene at det letter
forholdet, med uttrykk som “Ah… Ja, ja”, “Å vite trinnene…”, “Det er en introduksjon” (Respondent 1, 2.
mars 2012 ). De fant tiden for at bekjentskapsaktiviteten var "nok" og "passende" (Respondent 1, id.).
Når det gjelder bruken av den faktiske simulatoren, ble nytten av å ha en introduksjon rapportert, og
det var viktigheten av en sjekkliste med vanlige feil og nødvendige oppgaver å utføre i simulatoren. Trenere
mente at støtte fra opplæring av ansatte og kolleger vil være viktig i en tidlig fase, men til slutt ikke lenger
vil være nødvendig. F.eks "andre gang jeg tror jeg fikk det ..." (Respondent 1, id.).
Når det gjelder det pedagogiske innholdet i simulatoren, vurderte trenere at den tillater trening av
nødvendige ferdigheter for installasjon av F-16-motorer, men bemerket at det er nødvendig å øke
detaljnivået. F.eks. Med utsagn som bokstavelig talt “flere detaljer” eller “I stedet for å legge ting på
bakken, for å sjekke materiale, kan du se dem her…” (Respondent 1, ibid.). På samarbeidsaspektene ved
bruk av simulatorer vurderte de at den oppnådde de ønskede målene, siden det tillot praktisering av disse
aspektene.
Totalt sett fant de ut at simulatoren kunne dra nytte av opplæringen i installasjonen av F-16-motorer,
og rapporterte om aspekter som "fordelen ved at personen kan rette feil" (Respondent 2, ibid.), Og "når
nytt personell kommer, de lærer, de gjør ting, men inntil et team blir automatisert tar det tid ”(Respondent
2, ibid.)
Når det gjaldt virtuelle verdener, betraktet de dem som et alternativ til fysisk trening av oppgaver, og
en tiltalende, i stand til å “skape mer entusiasme” (Respondent 2, ibid.).
Når det gjelder det grafiske grensesnittet, påpekte trenere at noen motordeler må være mer realistiske,
til et poeng av å være i stand til å identifisere delen når den blir sett "veldig nær" (Respondent 2, ibid.). De
synes ikke det var vanskelig å identifisere objektene, men det er nødvendig med korreksjon, siden noen
aspekter rett og slett ikke forekommer i virkeligheten (f.eks. "Motoren kan ikke forlate fronten, det er
umulig" Respondenter 2, ibid.).
De påpekte at samhandling med systemet er tilstrekkelig og tilstrekkelig, men at det er behov for å bli
vant til forholdene systemet tilbyr.
Til slutt ble det gitt noen forslag angående teknisk trening, inkludert om sikkerhetsbevissthet, og
detaljer som å sikre bruk av en verktøykasse under visse omstendigheter, eller identifisering av sporadiske
feil i installasjonssekvensen av oppgaver. Forespørsler om grensesnitt, som visning av en objektbeskrivelse
eller navn på musen, ble også spilt inn.
Testen bekreftet at den valgte teknologien var mulig å bruke av trenerne som var involvert i
teknikeropplæring ved flybasen. Naturen til de fleste utelatelser når det gjelder simuleringsaspekter
avdekket at prosedyreanalysen må finjusteres, med hensyn til taktisk kunnskap og systemiske aspekter
(for eksempel sikkerhetskomponenten i visse avatar-stillinger eller viktigheten av å bruke spesifikt tilbehør
som f.eks. som verktøykasse for bedre lagkoordinering). Å utvide simulatoren til å støtte blandede team
av menneskekontrollerte avatarer og kunstig intelligens, for å støtte opplæring, selv om bare noen av de
menneskelige traineene er tilgjengelige, er en annen lovende arbeidslinje, som andre team har fulgt, og
som vi også har startet å utforske.

4.5 DISKUSJONSØKT & KONKLUSJON

Fra forskningen vi har utført om god praksis på det europeiske området, både med hensyn til
teknologier som gjør at sanntidsinformasjon fra den virkelige verden kan integreres i det digitale innholdet
(f.eks. Video, lyd, 3D-bilder) behandlet av en datamaskin, og de som simulerer et interaktivt og
flerdimensjonalt miljø, datagenerert, der en person er fordypet, viser det seg at de siste årene både
treningsmetoder og industrielle prosesser, spesielt innen luftfarts- og romfartssektorene, gjennomgår en
tid med revolusjon tungt basert på digital innovasjon. En rekke digitale teknologier i dag gjør det mulig for
organisasjoner å skaffe effektive og effektive løsninger som er avhengige av digital kunnskap og data.
Takket være veksten i applikasjoner og den kontinuerlige utviklingen av både maskinvare- og
programvareplattformer, blir Augmented Reality og Virtual Reality i økende grad anvendt innen områdene
produksjon og vedlikehold som muliggjørende teknologier og integrert i industrielle prosesser.
Uansett hvilken maskinvare du bestemmer deg for å bruke, enten det er et par smarte briller eller en
applikasjon på nettbrett eller smarttelefon, blir mulighetene disse teknologiene gir markedet mer og mer
åpenbare. To av hovedfunksjonene i disse teknologiene er enkelhet i bruk og direkte oppfatning av
fordelene som følger med det. Disse aspektene er faktisk de som presser mange selskaper til raskt å nærme
seg denne utvidede og / eller virtuelle verdenen når det gjelder applikasjoner og utvikling innen områder
som også er forskjellige fra de hittil kjent som industriell markedsføring.
Med fokus på luftfarts- og luftfartsindustrien fremgår det at selskapene som er inkludert i vår forskning
har forsøkt å introdusere teknologisk innovasjon på følgende bruksområder:
• Logistikk: Løsninger er en støtte for plukkeaktiviteter, slik at du kan redusere feil og øke
produktiviteten til operatører. I dette tilfellet er den utvidede virkeligheten å foretrekke som en løsning
(enten ved bruk av smarte briller eller nettbrett, avhengig av nivået av frihet for håndbevegelse som
operatører krever), siden du trenger å samhandle med det virkelige miljøet.
• Montering og produksjon: Teknologier i dette applikasjonsområdet støtter operatører under
utførelsen av en sekvens av oppgaver gjennom en trinnvis prosedyre. I dette tilfellet er Augmented Reality
den optimale løsningen, noe som gir operatøren full bevegelsesfrihet. Bedrifter kan øke
arbeidseffektiviteten, men også nøyaktigheten, mens de reduserer tid, kostnader og til og med noen
ganger nivået av erfaring som kreves for operatørene.
• Vedlikehold og støtte: Smartbriller og applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner for
augmented reality kan være en konkret støtte under vedlikeholdsoperasjoner: teknikere kan
kommunisere eksternt med eksperter for å få veiledning om løsning av problemer, eller bare se "utvidet"
dokumentasjon mens de utfører aktivitetene. Blant de viktigste fordelene er reduksjon av feil og
treningstid og økt hastighet i utførelsen av oppgaver og kommunikasjon.
• Opplæring: For trening og opplæring på jobb kan du bruke begge løsningene for å lære hvordan
du gjør en viss oppgave. De viktigste fordelene er redusert treningstid og kostnader og høyere
produktkvalitet (mindre avfall).
Til slutt, som et sterkt poeng med disse teknologiene, fremhever det faktum at det er et bredt spekter
av produkter (maskinvare og programvare) med spesifikke tekniske funksjoner tilgjengelig i dag for et
selskap som bestemmer seg for å starte prosjekter basert på anvendelsen av Augmented og Virtual Reality.
På den annen side er dens viktigste svakhet en konsekvens av særegenheter som er involvert i hver
prosess, det være seg produksjon og / eller opplæring, som er "mangfoldig" og krever opprettelse av et
spesifikt digitalt innhold. Dette er en faktor som utgjør utfordringer og hindringer i å finne den rette

løsningen for dine behov, som å rettferdiggjøre investeringer og kvantifisere fordelene du kan oppnå,
utvikle eller kjøpe simuleringsevner, identifisere riktige prosjektpartnere.
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5. DISKUSJON OG SAMMENDRAG AV FUNN
5.1 DISKUSJON
Potensialet med immersive teknologier innen bedriftsopplæring er betydelig. Tradisjonell organisering
av bedriftsopplæring har sine mangler, ettersom de er kostnadseffektive, tidkrevende og ofte er knyttet
til lavere engasjementsgrad blant arbeidere som resulterer i lavere kvalitet på opplæringen. Når industrien
går mot økt digitalisering, øker etterspørselen etter fagarbeidere, noe som resulterer i behovet for
effektive og effektive bedriftsopplæringsprogrammer. For å omgå de negative sidene ved tradisjonell
bedriftsopplæring, har flere selskaper begynt å introdusere immersiv læring som en del av sine
opplæringsregimenter.
Bruk av VR innen bedriftsopplæring har knyttet til økt læringsutbytte og engasjement blant brukerne.
Dette skyldes den virkelige livsopplevelsen som det virtuelle miljøet gir, og fordi det er få distraksjoner
mens du er i et virtuelt miljø. VR lar også brukeren gjentatte ganger øve på aspekter ved arbeid som enten
er utfordrende eller innebærer høy risiko, noe som resulterer i læring av bedre kvalitet egnet for brukeren
uten virkelighetsbegrensninger: risiko, logistikk eller liten og retten til å mislykkes i sanntid.
Som gitt i kapittel to er noen av målene med fordypende implementering i bedriftsopplæring
kostnadsreduksjon, arbeidsrelevant ferdighetsoverføring, økt effektivitet på forskjellige deler av
verdikjeden, trygt opplæringsmiljø og reduksjon i ansattes opplæringstid. Introduksjonen av virtuelle
miljøer som en måte å vurdere arbeidere på er en potensiell bruk som ennå ikke er tatt i bruk i forskjellige
bransjer.
Ved å undersøke casestudier og anvendelser av fordypende teknologier i forskjellige bransjer, har
denne artikkelen fremhevet noen av måtene selskaper har innarbeidet en annen tilnærming til opplæring
av sine arbeidere. Bedrifter opplever allerede fordelene med fordypende læring, spesielt i
høyrisikosektorer som energi, industri, produksjon eller bygging. Ulike studier har også gitt lovende
fordeler ved å ta i bruk immersiv læring som en del av bedriftens opplæring. Farmers insurance regner
med å spare 300 000 dollar på reise alene ved å tilpasse immersiv kurs, mens studier fra Googles Daydream
Labs viser at læringshastigheten øker og feilhastigheten synker blant brukere som utfører oppgaver etter
å ha lært gjennom VR sammenlignet med brukere som lærer på tradisjonelle måter. Innen
sikkerhetsopplæring har Deutsche Bahn laget simuleringer av kriser og katastrofer sånn at de kan drive
opplæring uten at det går ut over sikkerheten, slik at arbeidstakere kan gjøre seg kjent med smarte,
effektive måter å håndtere nødsituasjoner på. Dette gjør det angivelig lettere å bringe fremtidige ansatte
nærmere selskapets kultur og forventninger gjennom et velutviklet medarbeidersystem for ansatte.
Som det fremgår av casestudiene som ble gjort i denne rapporten, er fordelene ved å bruke virtuell
realitet som en del av opplæringen blitt dokumentert og selskaper opplever allerede de positive
resultatene. Selv om teknologien har modnet, er noen selskaper likevel skeptiske til å introdusere utvidet
virkelighet ettersom teknologien fremdeles er dyr. Derfor kan teknologien foreløpig ikke brukes av alle til
immersiv læring. Men ettersom markedsandelen for fordypende teknologier spås å øke betydelig i løpet
av det neste tiåret, og etter hvert som flere konkurrenter involverer seg i XR-teknologiutviklingen,
forventes kostnadene å redusere nok til at XR er den nye normen innen bedriftsopplæring.
Innenfor spådd markedsutvikling spås AR å ha et flertall av totale XR-markedsandeler på grunn av hvor
anvendbart det er i industrien. Ved å inspisere dagens AR-løsninger, er det mulig å se hvorfor en slik
prediksjon kan være nøyaktig. Som med trening, ser høyrisikosektorer de største fordelene med ARløsninger. Dette er på grunn av eksterne servicefunksjoner og forbedret veldlikeholdsmuligheter. Med
disse implementeringene har hver person på en arbeidsplass evnen til å bli tekniker, siden hvert trinn i
feilsøking presenteres intuitivt av AR-applikasjonen. Som gitt i kapittel 3, er slike løsninger levert av

Electrolux som en del av deres Green Spirit-program, der AR-implementeringer gir vedlikeholdsarbeidere
muligheten til å utføre eksternt vedlikehold.
Produksjonsindustrien har sett en rask tilpasning av AR-teknologi. I tillegg til implementeringer som
ligner andre høyrisikomiljøer, har evnen til å visualisere bruk av AR vist seg å være nyttig. Intuitiv
visualisering er et aspekt av produksjonsdesign som brukes innenfor forskjellige deler av verdikjeden. I
tidlig produktutvikling er muligheten til å transformere 3D-modeller til virtuelle modeller nyttig for å gi et
nøyaktig omfang av produktet / designen. Under produksjonen av produktet gir AR-løsninger arbeidere
muligheten til å overlegge forskjellige deler av den virtuelle modellen på det fysiske produktet for å
plassere deler riktig. I stedet for å måtte sammenligne det fysiske produktet med forskjellige 2D-modeller,
reduserer muligheten for å overlegge designet over det endelige produktet for å kvalitetskontroller
produksjonstiden betydelig. Et eksempel på dette er DAR-systemet, et avansert visualiseringssystem med
arbeidsordrer på en virtuell klone. Målet med applikasjonen er å forbedre visualiseringen av vedlikeholdsog produksjonsoperasjonene til A400M-flyene. Prosjektet har gitt positive resultater.
Lovende trender for rask tilpasning av immersive teknologier i bransjer viser seg innen produsenter av
datamaskinplattformer for ingeniører og for styring av fabrikkprosesser. Verdens ledende produsenter
utvikler sine løsninger mot integrerte systemer som innfødt støtter de mest innovative konseptene for
digitalisering knyttet til Industry 4.0 og derfor nettopp mot konseptet virtuell prototyping og digital tvilling.
3D Experience-plattformen, laget av Dassault Systems, integrerer flere viktige funksjoner for å ha en
avansert forretningsplattform med full immersiv VR-evner. Slike implementeringer vil gi næringer mer
insentiv til å ta i bruk nye teknologier siden programvaren som leveres vil være robust, og derfor kan man
pålitelig forutsi at bruken av fordypende teknologier innen bransjer raskt vil øke de kommende årene.
Som omtalt i denne artikkelen, er målene med å implementere fordypende teknologier på
arbeidsplasser å korte ned prosjektvarigheten, effektivitetsforbedringer i beslutningsoppgaver og
personaloppgave, kostnadsreduksjon, forbedring av designgjennomgang, reduksjon av prototype
iterasjoner og sikkerhetsforbedringer.
Flere forsøksstudier med fokus på fordelene ved å bruke fordypende læringsmetodologier i utdanning
har blitt utført de senere årene. Disse studiene har vært rettet mot å styrke læringsprosessen innen
utdanningsnivåer fra barneskole til universitet. Akkurat som bedriftssektoren, vil utdanningsinstitusjoner
vurdere implementering av immersive læringsteknologier vellykket hvis resultatet oppnår økt effektivitet
og generelt høyere læringsutbytte for studentene. Slike observasjoner er bekreftet gjennom omfattende
studier. For anvendelse i barneskolesegmentet har Google bevist med sitt Google Expedition Pioneerprogram at fordelene med å presentere fag gjennom VR-løsningen deres resulterte i betydelig høyere
læringsutbytte sammenlignet med mer konservative alternativer. På yrkesfaglig nivå viste Accenture
gjennom studien at både nøyaktighet og effektivitet kunne forbedres drastisk (12 og 17%) ved bruk av VR.
På samme måte viste studier gjort på universitetsnivå ved NTNU-IMTEL at prosedyre medisinsk
opplæring i VR og et virtuelt universitetssykehus viste positive resultater. Tilbakemeldingene ble omtalt
som positive både når det gjelder generell brukeropplevelse og forventet læringsutbytte. Dette er også
støttet av Accenture-studien som rapporterte at det ble observert 40% færre kirurgiske feil fra studenter
som hadde fått opplæring i VR sammenlignet med vanlige undervisningsmetoder (University School of
Medicine i Atlanta).

5.2 SAMMENDRAG
I-TRACE er et ERASMUS + -finansiert prosjekt mellom 7 europeiske industri- og utdanningspartnere.
Som en del av deres Intelectual Output (IO) presenterer denne artikkelen sine funn om beste praksis innen
immersiv læring (IO2) innen relevante bransjer.
Etterspørselen etter fagarbeidere er stadig til stede for å imøtekomme denne etterspørselen har lærere
sett seg nødt til å identifisere og implementere nye teknologier som kan forbedre læringsprosessen. Det
siste tiåret har hatt et enormt oppsving innen teknologier som tilbyr forskjellige måter å utvide
virkeligheten (XR) til brukeren. Implementering av slike teknologier gjennom immersiv læringsinitiativer
har vist et stort potensial for å berike studentenes kompetanse. Dette oppnås ved å styrke lærerne til å
simulere relevante miljøer som ellers ville være vanskelig og kostbart å kjøre i den virkelige verden. Disse
simuleringene sette studentene i stand til å seg sette inn i miljøer nært knyttet til deres fremtidige yrke, i
sin tur kan dette resultere i en mer effektiv overføring av kunnskap og den samlede konsekvensen er et
høyere kompetansenivå.
For å gi en bedre oversikt over beste praksis for immersiv læring presenterer og diskuterer denne
artikkelen vellykket implementering av XR-applikasjoner innen bedriftsopplæring og på forskjellige
utdannelsesnivåer.
Videre blir disse implementeringene presentert gjennom kapitlene som er utarbeidet av I-TRACEdeltakerne. Spesielt tilfeller der I-TRACE-medlemmer har hatt direkte engasjement eller har utvidet
erfaring, er blitt fremhevet for å illustrere de forskjellige interesseområdene innen deres
kompetanseindustri.
I-TRACE-prosjektet har hovedfokus på luftfarts- og luftfartssektoren , men brukssaker fra andre næringer
blir også presentert for å utvide synet på anvendelsen av immersiv læringsmetoder. Deretter blir de
forskjellige sakene presentert og utdypet for å understreke fordelene og utfordringene ved å
implementere immersiv læring.
Til slutt kategoriseres funnene og erfaringene diskuteres videre for å synliggjøre hva som kan betraktes
som beste / god praksis.

6. GRATIS RESSURSER PÅ NETTET FOR MER INFORMASJON
● https://www.youtube.com/watch?v=a824fnWE5S0
● https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-86/Accenture-Extended-RealityImmersive-Training.pdf
● https: //www.youtube.com/watch?v=DQMA5NNhN58
● https://www.youtube.com/watch?v=5AjxGqzqQ54
● https://www.youtube.com/watch?v=rqmXT56jzy4&feature=youtu.be
● https://www.youtube.com/watch?v=wxy6hCvHrlo&feature=youtu.be
● https://youtu.be/rEKEP3KtsPs
● https://www.youtube.com/watch?v=SJMpVhk0yhY
● https://www.youtube .com / watch? v = L9UPWPgVlDo

7. VEDLEGG
VEDLEGG 1: SAMLINGSDATAFORMAT FOR DIDAKTISK ERFARING (INTELECTUAL OUTPUT 2)
Grunnleggende informasjon
Navn på intervensjonen på engelsk og / eller på
originalspråk
Navn på den ansvarlige organisasjonen for den
didaktiske applikasjonen og referanser (nettsted ,
nettsted, kontakt)
Beskrivelse av den didaktiske applikasjonen
(abstrakt): WHO, WHAT, WHERE, WHEN, HOW
(Vennligst gi en kort beskrivelse av målet med
intervensjonen, målgruppen og design /
metodesekvens av aktiviteter, frekvens, intensitet,
varighet, rekrutteringsmetode, treningsprogram,
implementerte teknologier, teknisk støtte eller
verktøy som brukes til, bakgrunn og profil for
trenere / lærere / mentorer):

Nasjonal / regional / lokal regjering I
Hvem finansierer / finansierer (ett eller flere
svar)? *
Merk av for alt som gjelder.

Institusjon for utdanning eller VET
Universitet
Ikke-statlig organisasjon Privat sektor selskap / organisasjon Luftfiskeindustri
Annet (vennligst spesifiser i beskrivelsen over) Ikke påviselig eller anvendelig

Nasjonalt
Hva er / var implementeringsnivået til den
didaktiske applikasjonen (en eller flere svar)? *

regionalt
lokalt (kommunenivå)

Merk av for alt som gjelder.
Annet
ikke påvisbart eller aktuelt
Hva er hovedmålet og hovedmålene med den
didaktiske applikasjonen? *
Vennligst gi en beskrivelse av ferdighetene /
kompetansene / jobboppgavene den didaktiske
applikasjonen utvikler og til hvilken målgruppe
(studenter, ansatte, arbeidssøkere osv.) *
Den grunnleggende meldingen og / eller
slagordet er (hvis aktuelt) for den didaktiske
applikasjonen

Hvilke skrifter og metodikk brukte du for å
finne ut informasjonen? (vennligst beskriv skrifter)
*

Direkte kunnskaper
Internettselskap

Bibliografi
Annet
Hvis annen

utvikling

Økonomiske operatører (fly eller andre sektorer og tilknyttet industri)

Hvilken av disse interessentene var involvert i
utviklingen av denne didaktiske applikasjonen (ett
eller flere svar)? *
Merk av for alt som gjelder.

Regjeringen (nasjonal, regional, lokal)
Finansierere
Forskere
Annet
Ikke påviselig eller relevant

Implementering

Kontinuerlig (integrert i treningssystemet) I
Single Hvor lenge varte det?
Implementering av ditt eksempel på den
didaktiske applikasjonen er / var (ett eller flere
svar): *
Merk av for alt som gjelder .

Mindre enn ett år
Ett år
Fra ett til to år
Mer enn to år
Ikke påviselig eller aktuelt

Nei
Ja EQF 3
Er det EQF aktuelt? *
Merk bare en oval.

Ja EQF 4
Ja EQF 5
Ja EQF 6
Ikke påvisbar eller relevant

Studenter
Målgrupper (det er mulig å merke mer enn en
målgruppe): *

Ansatte
Arbeidsledige voksne

Merk av for alt som gjelder.
Andre
ikke påviselige eller aktuelle

Hvem implementerer / implementerte
intervensjonen (en person eller et team eller en
organisasjon eller en VET-organisasjon eller
universitet eller nettverk av organisasjoner) *
Hvilke støttende teknologier og verktøy har
blitt brukt? Vennligst liste og beskriv dypt
referanser (med mulige lenker), til de viktigste
artiklene eller rapportene om intervensjonen,
studiepoeng
Liste og kort beskrivelse av andre relevante
dokumenter
(implementeringshåndbøker,
treningshåndbøker
Last
opp
relevante
dokumenter
(implementeringshåndbøker, treningshåndbøker,
plakater, videoer eller andre verktøy

Læringsimplementering Immersive Reality

Fokus på immersiv læringsapplikasjon
:Vennligst beskriv bruken av den immersiv læringen på følgende måte:

Immersive Reality

LæringsimplementeringREFERERER TIL ARTIKKEL 3 I PROGRAMMET, AVSNITT - BASISK INFO, PAG. 1
I forhold til treningsarkitektur; spesifiser
mengden immersiv trening (i timer) sammenlignet
med den totale varigheten av treningsprogrammet
/ kurset (i timer).
I forhold til treningsmoduler: spesifiser hvor
mange timer som er blitt realisert gjennom
immersiv trening i forhold til total varighet av hver
modul.

Overvåking og evaluering (spesifiser om
opplæringen er blitt overvåket, læringsutbyttet
verifisert, av hvilken type verktøy og av hvem,). Angi
NA
i
tilfelle
ingen
overvåkingsog
evalueringssystem.

Spesifiser begrunnelsen på grunnlag av den
immersiv opplæringsapplikasjonen (opplæring i
selskapet for oppdatering av arbeidernes
kompetanse, innføring av nye teknologier for å
forbedre produksjons- / organisasjonsprestasjoner;
opplæring av universitetsstudenter, avhengig av
applikasjonssammenheng (se ITEM N.) 1)
Spesifiser oppnådde fordeler generert av den
immersiv opplæringssøknaden for traineer /
studenter (dvs. forbedring av læringsutbytte,
økning av empowerment og aktiv deltakelse av
mottakere, reduksjon av tid for trening / økning av
opplæringseffektivitet,
økning
av
opplæringskvaliteten
,
realisering
av
markedsorienterte opplæringer, økning av direkte
involvering av selskaper i utdanningsprogrammer /
forsterkning
av
de
såkalte
forretningsutdanningspartnerskapene osv.).

