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1.

Innledning
De siste årene har luftfartsindustrien fulgt med hvordan ny teknologi, som virtuell

og utvidet virkelighet, kan bidra til å trene mekanikkere og bakkemannskap mer nøyaktig
og raskt, uten kostnader og fare for å øve på ekte fly. VR gir et trygt miljø for ansatte å
forbedre sine ferdigheter, slik at ansatte kan gå gjennom vedlikeholdsrutinen mange
ganger til de har mestret prosessen helt. Opplæring av flyvedlikehold er også et viktig tema.
En av utfordringene med å trene vedlikeholdspersonell er behovet for å bruke ekte fly og
deres deler i opplærings- og sertifiseringsprosessen. Studenten (studenter / instruktører
refererer til skoler og universiteter, men også VET-leverandørene generelt) utfører
reparasjoner og vedlikehold under oppsyn av en erfaren instruktør. Denne delen av
opplæringen, selv om den er effektiv, kan være kostbar på grunn av kostnadene for tilgang
til fly og materialer og farlig på grunn av mangel på lærling erfaring. En lærling som er
opplært utelukkende i teoretiske klasseromsklasser, uten å vite de fysiske aspektene ved
arbeidet, kan i fremtiden bruke materialer ineffektivt, skade eller til og med ødelegge flyet.
I dette tilfellet kan en løsning basert på VR-teknologi tilstrekkelig støtte læringsprosessen
og bidra til eliminering av disse risikoene [1]. Artikkelen [1] viser mange eksempler på VRog AR-applikasjoner i luftfartsindustrien, for eksempel VR-treningssystemet for Boeing 737,
der mekanikere praktiserer reversering av skyvekraft ved hjelp av prosedyrene i
flyhåndboken.
Et annet eksempel er systemet utviklet av Aerosim, som tilbyr simuleringsbaserte
opplæringsprodukter som brukes av kommersielle luftfartsselskaper og generelle
opplæringsorganisasjoner. Dette inkluderer verktøy for piloter og teknikere som bruker
fjernundervisning i luftfartsopplæring, for eksempel det virtuelle støttesystemet for EmbryRiddle. Dessuten, i 2012, jobbet Aerosim senteret sammen med LATAM Airlines med
gjennomføringen av "Aerosim Virtual Maintenance Trainer" plattform for opplæring av
luftfartsteknikere til å finne utvalgte komponenter i Airbus A320 og A330 fly og
testprosedyrer for fjerning av defekter i disse komponentene [2].
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1.1.

VR for Helse og Sikkerhet
Det er vanlig å tilskrive så mye som 90% av store ulykker i høyrisikoproduksjoner til

menneskelige feil, men teknisk og praktisk opplæring gir flere vanskeligheter, fra
kostnadene forbundet med opplæring med ekte maskiner til helse- og sikkerhetsrisiko som
slik opplæring kan utgjøre. Virtual Reality Learning-teknologi gir en verdifull mulighet til å
engasjere seg i praktisk opplæring på en mer komfortabel, tryggere og mer fleksibel måte,
og i motsetning til andre alternative metoder opprettholder et høyt nivå av interaksjon med
læringsinnholdet.
En forskningsstudie utført av Virtual Human Interaction Lab ved Stanford University,
"The Effects of Fully Immersive Virtual Reality on the Learning of Physical Tasks" [11],
fremhever de positive effektene som virtuell virkelighet kan ha på teknisk opplæring.
Funnene viser at virtuell virkelighet-teknologi oppnådde bedre resultater enn tradisjonelle
videometoder i læringen av praktiske oppgaver, og deltakerne i studien rapporterte også
at de følte en høyere sosial tilstedeværelse i det virtuelle miljøet.
Av disse grunnene brukes Virtual Reality i mange treningsscenarier, da det gir et
bredt spekter av fordeler for både akademia og industri.

1.2.

Oppslukende digital læringsmetoder for onshore og offshore
industriell opplæring

Oppslukende digitale simuleringer som støttes, gjør det mulig for elevene å få en betydelig
mengde kunnskap i en relativt kortere varighet innenfor en realistisk sammenheng
gjennom erfaringslæring. Industripraksisen i Norge viste at de mest effektive pedagogiske
erfaringene ofte innebærer å mestre oppgaver i betydningen av personlig relevante og
praktiske situasjoner. For eksempel har den lokaliserte læringen i godt utformede digitale
miljøer gjort det mulig å føre til replikering av nødvendig atferd som angitt i de lokale
forskriftskravene, samt nasjonale / internasjonale nivåkode / standard spesifiserte
retningslinjer i den virkelige verden. Figur 1 viser hvordan offshore boreoperasjoner har
blitt opplært ved hjelp av opplsukende digitale læringstilnærminger.
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Fig. 1. Oppslukende miljø for å trene offshore boreoperasjoner.
Det er alltid en utfordring for å lære opp ansatte å følge sikkerhetsforskrifter og lære dem
opp til standardiserte driftsprosedyrer. For tiden har oppslukende læringstilnærminger
som VR blitt mye brukt til å levere driftsprosedyrer for offshore og onshore-anlegg. Det er
en stor utfordring å gi tilstrekkelig sikkerhetserfaring i industrisystemer. Figur 2 illustrerer
hvordan en opplæringskandidat kan ha industrielle opplevelser i sanntid på
klasseromsnivå. Treningssystemet er utviklet med tilstrekkelig lyd for å skape en ekte
opplevelse.

(a) Haptisk opplæring av ventiloperasjoner
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(b) Verifisering av ventiloperasjoner

Fig. 2. Bruk av VR-miljøer av ventiloperasjonsprosedyretrening.
Med lyder og lignende arbeidsmiljøer som i tøffe miljøer utvikler lærlingene full tillit til å
utføre aktivitetene når han/hun er virkelig distraherende industrielle miljøer. Også denne
typen oppslukende opplæring gjør oss i stand til å verifisere operasjonelle prosedyrer.
For tiden gjør eksisterende haptiske oppslukende miljøer opplæringskandidater og
lærere i stand til å samhandle aktivt for å gi en betydelig mengde kunnskap i en relativt
kortere tidsperiode. Figur 3 viser mulig haptisk operativ opplæring i industrielle miljøer.

(a) Tillater nodeveiledning

(b)

Annen driftsopplæring for systemer

Fig. 3. Fagekspertveiledning, sammen med oppslukende miljøstøtte.
Haptisk oppslukende trening med frihåndsbevegelser har gjort det mulig å samhandle mer
i industrielle biter av opplæring og kunnskapsformidling.

2.

Utviklingsmiljøer for Bygging av VR-Applikasjoner
For å gjøre treningen i virtuell virkelighet effektiv, er det nødvendig å huske om

realismen

til

de

presenterte

fenomenene

og

simuleringene.

De

opprettede

simuleringsscenariene eller didaktiske aktivitetsscenariene må reprodusere prosesser,
objekter og miljøer på den mest nøyaktige måten som er mulig, på samme måte som den
virkelige verden. Det høye nivået og kvaliteten på opplevelsen, bildet rundt brukeren fra alle
sider, og det nye perspektivet vil tillate effektiv realisering av det antatte pedagogiske målet.
Siden VR/AR vil gjøre det mulig for deg å kartlegge praktisk talt alle prosesser, og hver
hendelse når som helst, har opplæringsløsninger basert på oppslukende læring - Immersive

Page 8 of 94

Learning (IL) teknikker nesten ingen begrensninger. Stadiene av riktig VR-applikasjon er
presentert i figur 4.

Fig. 4. Stadier av VR-applikasjonskonstruksjon [3].

En

viktig

komponent

i

VR/AR-systemet

er

VR-programmet,

som

i

programmeringen, logistikken og praktisk forstand er å danne en lukket helhet. Programmet
skal fungere som et kjørbart program, som krever bare operativsystemet og passende VRmaskinvare. Hovedoppgaven til slike applikasjoner skapere er å skape et interaktivt,
tredimensjonalt miljø, gi brukeren med nedsenking, realismen i simuleringen, og fremfor alt,
interaksjon med digitale elementer. Det finnes to grunnleggende typer VR-programmer.
Dette er programmer-orientert enten på ett enkelt objekt (virtuell modell av et bestemt
objekt) eller på miljøet (scene).
I VR-programmet er brukeren den sentrale figuren. For å oppnå riktig nivå av
nedsenking og samhandling, bør VR/AR-systemet gi brukeren så mange virkelige signaler
som mulig for å erstatte sensoriske opplevelser som berøring, syn og hørsel.

Fig. 5. Eksempel på VR-programopplevelser.

Det er verdt å huske at utvidelsen av virtuelle opplevelser (f.eks. figur 5) ved hjelp
av teknologier som kan engasjere andre menneskelige sanser. Det er også et forskningsfelt
som fortsatt er underutforsket og representerer den virkelige utfordringen for å øke
attraktiviteten til VR som brukes til å trene utført i et gjenskapt miljø. Til dags dato er det
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foreløpige eksempler på enheter med evnen til å reprodusere lukt, ekte fysiske luftforhold
og vibrasjoner i tillegg til det faktum at slike enheter fortsatt er langt fra å oppnå målet om å
isolere brukeren helt fra den virkelige verden.
Bildet genereres vanligvis av stereoskopiske enheter, mens haptiske systemer er
ansvarlige for overføring av taktile stimuli. Noen ganger brukes ytterligere insentiver i form
av lukter eller luftbevegelse. Bevegelsesgjenkjennings- og sporingssystemer og noen ganger
er til og med talegjenkjenningssystemer ansvarlige for kommunikasjon med den virtuelle
verden. Disse oppdages av kontrollere og sensorer og deretter tolkes av datamaskinen.

Fig. 6. Modell for treningssystemet.

En illustrerende modell av et treningssystem presenteres i figur 6. Det inkluderer to
hovedelementer: brukeren og utstyret. Brukerens oppgave er å implementere det
programmerte simuleringsscenariet. I løpet av klassene, takket være VR-programmet, må
brukeren gå inn i kontakt med elementene i den virtuelle scenen og oppleve de fysiske
egenskapene til de antatte modellene.

2.1.

Programvaremotorer for VR Spill og Applikasjoner
Spillmotoren er et av de anbefalte verktøyene for å lage VR/AR-applikasjoner. Det

er et rammeverk for å bygge applikasjoner og spill for ulike plattformer. Det gir en
simulering av virkelige fysiske fenomener, og skaper realistisk grafikk, opp til å
implementere kunstig intelligens. Spillmotorer er ansvarlige for å gjengi grafikk, definere
og oppdage kollisjoner, administrere ytelse, velge en målmaskinvareplattform og mange
andre alternativer. De brukes ofte på grunn av brukervennlighet og brukervennlighet. Selv
nybegynnere utviklere bør ikke ha problemer med å bruke et slikt miljø. Vanligvis
inneholder slike løsninger minst fem hovedelementer [4, 5]: programlogikk, grafikk
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motoren, lydmotor, fysikk motor for å implementere "simulerte" lover fysikk og kunstig
intelligens modul.
2.1.1. Unity, et Integrert Utviklingsmiljø
Mange utviklere anser Unity-miljøet for å være en av de mer tilgjengelige
spillmotorene, hovedsakelig på grunn av det intuitive og enkle grensesnittet. En av de
grunnleggende funksjonene som tilbys av dette miljøet er å lage spill for ulike plattformer
(Android, iOS og Windows). Unity har et stort og aktivt fellesskap av utviklere, utviklere av
tillegg, materialer og ressurser. Et eksempel er Unity Asset Store, hvor du kan finne 3D /
2D-modeller, lydbiblioteker, skript, ferdige prosjekter, tutorials, etc. Brukere oppretter en
stor database med både gratis og rimelige ressurser til å bruke i denne motoren. Fordelen
med Unity er også gratis lisenser for skoler, som kan brukes til å lære programmering,
opplæring og forsknings- og utviklingsarbeid uten kommersiell implementering [4, 6].
Rammeverket i seg selv er basert på C++-språk, men brukere kan lage sine egne skript for
samhandling med objekter i C# og JavaScript. Figur 7 viser hovedgrensesnittet til Unity 3Dmiljøet.

Fig. 7. Unity spill motor – hoved grensesnitt.
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2.1.2. Unreal, et integrert utviklingsmiljø
En annen løsning blant de mest populære spillmotorene i dag er Unreal-Engine. Dens
fordel er enkelheten i å lage programmer og spill, noe som er spesielt viktig for personer
med liten programmeringserfaring. Dens popularitet skyldes hovedsakelig sitt brede spekter
av muligheter: konfigurasjon, støtte av mange plattformer, og skape spill av høy kvalitet.
Den største fordelen med Unreal Engine er den virtuelle scenen som gjør at vi raskt kan lage
prototyper og til og med hele spill og applikasjoner ved hjelp av ferdige planer. Motoren
inneholder et bredt sett med verktøy og kan håndtere enorme ressurser skapt av Unreal
utviklersamfunnet, noe som øker egenskapene til selve motoren. Dette miljøet gir gratis
utdanningslisenser for skoler, slik at elevene kan utvikle sine spillprogrammering og 3Dobjekter.

I

tillegg

mottar

skoler

og

elever

regelmessige

oppdateringer

og

opplæringsmateriell, slik at de enkelt kan holde oversikt over den nyeste utviklingen innen
spillutvikling, tilgjengelige ressurser og visualiseringsmuligheter i sanntid. Motorbrukere
kan opprette skript, moduler og få tilgang til motoren ved hjelp av C++. Unreal Engine er et
godt utgangspunkt for folk som lager spill og 3D-modeller [4, 7]. Figur 8 viser UnrealEngine hovedgrensesnittvinduet.

Fig. 8. Unreal game engine - Hovedgrensesnitt.
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2.1.3. Blender 3d, grafikkmiljø
En annen løsning blant de mest populære spillmotorene i dag er også Blender 3dmiljø. Blender 3d er et gratis verktøy for å lage tredimensjonal grafikk, både statisk og
animasjon. Det er et unikt verktøy, på den ene siden, minimal størrelse og tilgjengelighet og
på den andre, autentiske konkurransen om pakker som 3DS MAX. Pakkens fordel er dens
universalitet. Blender er utstyrt med verktøy for 3d-modellering. Bortsett fra å lage 3Dmodeller, er det også mulig å lage animasjoner, teksturer og til og med spill. Programmet lar
deg lage spill og 3D-applikasjoner, som kan være grunnlaget for alle simuleringer og
applikasjoner designet for VR / AR. Derfor er det til og med nødvendig med å anskaffe
ferdigheter i sprøytebruk av 2d/3d-ordninger av grunnleggende elementer i omverdenen [8].
Figur 9 viser Blender 3d-hovedgrensesnittvindu.

Fig. 9. Blender 3d - hovedgrensesnitt
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3.

Fordeler og ulemper ved bruk av virtuell virklighet
Virtuell virkelighet påvirker våre liv på ulike områder som arbeid, sosiale relasjoner,

underholdning, livsstil, osv. Ifølge VR-navnet er det en absolutt motsetning, det vil si at vi
på den ene siden snakker om virkeligheten, det vil si det eksisterende miljøet, og på den
annen side har vi å gjøre med den virtuelle verden, det vil si "uvirkelig". En slik kombinasjon
av konsepter tillater oss å utvide begrensningene i oppfatningen av verden og kommunisere
med den gjennom ulike stimuli (visuell, lyd, etc.), men samtidig er forbundet med direkte
eller indirekte innvirkning på områdene nevnt ovenfor av livet. Påvirkningen kan være både
positiv og negativ. Tatt i betraktning betydningen av den pedagogiske prosessen og dens
konsekvenser for fremtidige fagfolk, sosiale og til og med familieforhold, er det nødvendig
å lage en liste over potensielle fordeler og ulemper ved å bruke denne teknologien i
didaktikk. Selvfølgelig refererte forfatterne av rapporten bare til aspektene som støtter den
pedagogiske prosessen og potensialet ved å bruke VR i utdanning innen utvalgte fagområder,
det vil si informatikk og automatisering og robotikk, og utelatet områdene som påvirkning
av denne teknologien av sosiologisk, følelsesmessig eller psykologisk natur. Fordelene og
ulempene ved analysert teknologi presenteres i tabell 1.
Table 1. Fordeler og ulemper ved å benytte VR-teknologi i utdanning
Fordeler

Ulemper

Det gjør det mulig å opprette komplekse
testscenarier, erfaringer og eksperimenter som
er vanskelige å implementere under reelle
forhold.
Det gjør det mulig å oppnå tillit til
gjennomføringen av prosedyrer og tekniske
tiltak.
Det gir mulighet for flere repetisjoner av
erfaringer, eksperimenter eller situasjoner.
Det sparer penger og tid knyttet til
organiseringen av selve teststativene.

Kostnader knyttet til etablering av en
passende pedagogisk stilling basert på VRteknologi basert på profesjonell maskinvare
og programvare.
Det krever mye arbeid for å skape et virtuelt
miljø med mange testscenarier og detaljer.

Det gjør det mulig å utføre øvelser hvor som
helst og når som helst.
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Det begrensede omfanget av
undervisningsscenarier.
Ingen reelle konsekvenser av feil og feil. Ikke
å ha følelsen av å holde eller ha et materiale
(følelsene).
Det kan gjøre brukerne avhengige av den
virtuelle verden.

Det gir skalerbarheten av
undervisningsaktiviteter.
Det reduserer forbruket av reelle ressurser.
Det sikrer sikkerheten til aktivitetene som
utføres.
Det kan tilpasse seg og gjelde for ulike
fagområder og utdanningsområder.
Det øker mulighetene for kommunikasjon og
samarbeid med mennesker i fjerne steder.

Det reduserer folk-til-folk kontakter og
erfaringer.
Høy sannsynlighet for å skaffe seg en rutine i
de tiltakene som er iverksatt.
Mulige helseproblemer for brukerne.
Muligheten for å se på fysikkens
grunnleggende lover.
Det reproduserer bedre eller verre en gitt
virkelighet, men er ikke i stand til å erstatte
den helt.

Virtuell virkelighet er preget av et svært høyt nivå av brukerinvolvering i handlingene
som utføres av brukeren. I mange tilfeller reflekterer det virkelige situasjoner veldig bra,
samtidig som det gir interaksjoner som ligner på de som er kjent fra den virkelige verden.
Takket være det høye nivået av innlevelse øker opplevelsen som brukeren oppfatter,
effektiviteten av den pedagogiske prosessen. En slik form for utdanning kan bidra til bedre
hukommelse og forståelse av kunnskapen som presenteres gjennom den, samt få erfaring i
gjennomføringen av komplekse aktiviteter, prosedyrer og erfaringer. Fordelen med VRteknologi er muligheten til å skape komplekse testscenarier, noe som ville være utfordrende
å implementere under virkelige forhold.
I mange tilfeller er det forbundet med kostnader og begrenset tilgang til teknologisk
varierte løsninger. Dessuten er det relativt enkelt å teste svært forskjellige scenarier, samt
kritiske situasjoner som ikke kan oppstå under tradisjonelle undervisning i et virtuelt miljø.
Det er også forbundet med eliminering av den fysiske trusselen mot brukere (f.eks. mulig
skade, brannskader, etc.), samt med eliminering av den potensielle faren for å ødelegge
maskinvare eller programvare som følge av feil konfigurasjon og feil gjennomføring av
prosedyrer av studenter under opplæring. Bruken av virtuell virkelighet-teknologi i
utdanning setter ikke grenser, men selv tillater elevene å gjøre feil til og med flere feil og
feil uten økonomiske, helse, og juridiske konsekvenser. En av de viktigste fordelene med å
bruke denne teknologien i didaktikk er muligheten til å utføre eksperimenter hvor som helst
og når som helst, og det gjør det også mulig å involvere andre mennesker selv fra langt borte
geografisk. Dette fremmer samarbeid mellom ulike utdanningssentre og åpner opp for brede
perspektiver for utveksling av erfaringer med førsteklasses spesialister på bestemte felt. De
kan vanligvis bare være involvert i tradisjonelle former for undervisning i begrenset grad.
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Dessuten, under øvelsene og eksperimenter som utføres i den virtuelle verden, kan en
instruktør eller en gruppe lærere delta i dem og kontrollere, samt korrigere elevenes
handlinger. Konseptet med å bruke VR i selve utdanningsprosessen reduserer forbruket av
fysiske ressurser betydelig (f.eks. forbruksvarer). Det passer dermed inn i ideen om et
grønnere arbeidsmiljø. Det skal også huskes at teknologien har funksjonen til skalerbarhet
og fleksibilitet i å reprodusere og kombinere ulike testmiljøer.
Til tross for sine mange fordeler, bruk av virtuell virkelighet teknologi bringer også
med seg visse risikoer og begrensninger. En av barrierene knyttet til formidling av denne
teknologien i utdanning er de høye kostnadene ved avanserte og profesjonelle tekniske
løsninger, samt pris og arbeidsintensitet for å utvikle et passende virtuelt miljø. Dette
innebærer involvering av et bredt spekter av spesialister som datagrafiske designere,
programmerere og ingeniører fra ulike felt. For tiden er det svært få ferdige løsninger
tilgjengelig på markedet som kan tilpasses direkte til dagens krav og problemstillinger som
er reist i utdanningsprosessene. Hva som er en stor fordel på utdanningsstadiet, det vil si
mangel på konsekvenser av feilvalg, på den ene siden, kan utgjøre en betydelig trussel mot
utviklingen av en følelse av ansvar hos elevene for sine beslutninger. Også slike erfaringer
følger uunngåelig handlinger tatt i den virkelige verden. Hyppig og langsiktig funksjon i et
virtuelt miljø kan føre til avhengighet av det. Da ser den virtuelle verden ut til å være mer
vennlig, bedre, der en person føler seg mer kritisk, oppfylt, osv.
Dess, begrenset kontakt med andre mennesker kan føre til en forverring av evnen
faktisk til å etablere mellommenneskelige kontakter eller arbeide i et team. Det skal huskes
at hele tiden refererer vi til det virtuelle miljøet, som til tross for sine mange fordeler ikke er
i stand til å fullt ut reflektere virkeligheten, spesielt når det gjelder antall detaljer og alle
fysikkens lover. Derfor er brukerens oppfatning av impulser som virker veldig reelle,
begrenset til de som forventes og modelleres av programmerere. Funksjon i virtuell
virkelighet kan føre til oppkjøp av en slags rutine, hvis effekter i dette miljøet er små, og
faktisk kan føre til feil, skade og uaktsomhet som i betydelig grad påvirker funksjonen av
det virkelige systemet, dens effektivitet og evne til å fortsette å operere. Den potensielle
negative effekten av denne teknologien på helsen til sine brukere bør tas i betraktning når du
utvikler

utdanningsprogrammer.

Dette

gjelder

blant

annet

den

såkalte

simuleringssykdommen, som manifesterer seg i de samme symptomene som en bilulykke.
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Dette er relatert til feilfrekvensforstyrrelsen, som følge av mangel på fysisk bevegelse når
bevegelse vises foran øynene på skjermen.

4.

Analyse og retninglinjer for implementering av VRteknikker i undervisningen
Virtuell virkelighet kan brukes svært mye i det pedagogiske aspektet.

Implementering av en ny, innovativ form for klasser ved universiteter eller andre
utdanningsleverandører kan være et sentralt aspekt av undervisningsprosessen i
fremtiden, ikke bare når det gjelder moderne pedagogiske teknikker, men også som et av
elementene som fremmer utdanningsleverandører i nasjonal skala. I tillegg kan det også
oversette til en økning i antall potensielle studenter. Moderne utdanning krever å bygge et
aktivt, flernivå livslang læringssystem. Dette er spesielt viktig når det gjelder nye
teknologiske trender og en ny tjenesteklasse. Dette konseptet er knyttet til utviklingen av
globale industrinettverk som design, produksjon og ledelse prosesser av ulike selskaper vil
bli koblet til. Integreringen av produksjonen bør nå et nivå som gjør at det produserte
produktet kan samhandle med alle relaterte objekter i det globale nettverket. Det
industrielle miljøet fremmer en pedagogisk vei basert på ideene om integrering og
globalisering og prinsippene for livslang læring, inkludert utvikling av mobilitet og gjensidig
anerkjennelse av pedagogiske dokumenter over hele verden.
I dag implementeres disse ideene bare delvis, og nye trender implementeres gradvis
i formelle og ikke-formelle utdanningsprosesser. En av de kritiske endringene i utseendet
på utdanningsmarkedet til IKT-orienterte selskaper som aktivt fremmer ideen om "rask
læring av teknologi." Yrkesfaglig utdanning må møte ny konkurranse, det vil si
internasjonale online universiteter, som tilbyr online kurs og kan eksternt trene mange
studenter som har vanskelig tilgang til klassiske skoler. Blant de nye undervisningsformene
kan vi skille masseopplæring, personlig, spesialisert opplæring i ubebodde områder
(ubebodd opplæring) ved hjelp av nye teknologiske løsninger, inkludert kunstig intelligens,
som overtar rollen som lærer. Derfor vil kostbar, intensiv utdanning med læreren være
basert på personlig interaksjon med høyt kvalifiserte fagfolk, kollektivt kreativt arbeid og
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teambygging og utvikling. Progressiv dataisering har satt nye retninger for utvikling av
utdanning, som fokuserer på å skape nye kompetanser ved hjelp av moderne
undervisningsmetoder. Det har vært et paradigmeskifte fra læring basert på kunnskap og
innhold til undervisning basert på praktisk kompetanse. I sistnevnte tilfelle mister læreboken
og læreren sin stilling som den primære kilden til kunnskap og informasjon. Innholdet
oppdateres

og

presenteres

i

interaktive

multimedieformer,

og

omfattende

kompetansesamlinger som er gjort tilgjengelige i medieformater erstatter klassiske
biblioteker [9].
Målet med akademisk undervisning, samt yrkesrettet utdanning, er å systematisere
kunnskap, kunnskap om teknologi og overføring av kompetanse som kreves fra fremtidige
ansatte som utfører sine oppgaver under industrielle forhold. Dette betyr standardisering
av kompetanse (kunnskap, teknologi, holdninger) som er nødvendige for å sikre høy
effektivitet i arbeidet i et industrielt miljø. Å lykkes med å gjennomføre det høyeste
kompetansenivået blant studentene er avgjørende for å forbedre relevansnivået for
utdanning, opplæring og kvalifikasjoner for arbeid [9].
Implementering av VR i utdanningssystemet gir mer interaktiv visualiserings- og
samhandlingsopplevelse. I denne prosessen er det avgjørende at elevene utfører
eksperimenter og engasjerer seg i praktisk arbeid. Noen ganger er dette ikke mulig på grunn
av de høye kostnadene for utstyr og reagenser eller farene i noen eksperimenter. I virtuell
virkelighet kan slike eksperimenter utføres så lenge brukeren ønsker. Alle elevene kan
deretter utføre sine eksperimenter og bedre assimilere materialet. Bortsett fra
tradisjonelle scenarier av klasser ved hjelp av virtuell virkelighet, innovative pedagogiske
verktøy i form av spill og datasimuleringer kan vise seg å være en attraktiv løsning som
støtter opplæringsprosessen i mange tilfeller. De tillater å eliminere ulempene ved
tradisjonelle klasser. Et riktig utformet treningsspill kan øke deltakernes engasjement og
motivasjon, og samtidig vil de gjøre dem i stand til å observere sin virkelige og autentiske
kompetanse. Formålet med slik opplæring og forelesninger er å sikre muligheten for å
overføre ferdighetene som er oppnådd i spillet til daglig arbeid. Dette krever fra lærere som
kjører spillet ikke bare betydelige materielle og workshop ferdigheter, men også lærere.
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Deltakerne utfører oppgaver knyttet til formålet med spillet, tilsynelatende ikke relatert til
sitt daglige arbeid, tilegne seg evnen til å bruke ferdighetene som er utviklet gjennom spillet
kreativt. Fra synspunkt av den pedagogiske prosessen, kan treningsspill deles i henhold til
kriteriene: tid, innhold, eller formålet med spillet (didaktisk eller integrerende
underholdning). Treningsspill kan være hovedpoenget med trening, et element av trening,
et materiell og organisatorisk grunnlag for trening, et rent bedriftsfundament basert på
hvilken hele opplæringen finner sted, eller til slutt bare en attraksjon som involverer
deltakere i fritiden. Bruken av VR-spill under trening øker effektiviteten av
undervisningsprosessen betydelig, og treningen tar en attraktiv, motiverende og involverer
alle deltakerne form.
I tillegg blir opplæringen original, mer interessant og nyttig, noe som direkte
oversettes til effektiviteten av undervisningsprosessen. Bruken av slike teknikker i trening
er en innovativ og ikke-standard løsning. VR/AR brukes i mange treningsproblemer, både
harde og myke.

4.1.

VR/AR I skole-og utdanningsbøker
Trykt papir, den mest populære kommunikasjonsstøtteteknologien (alt fra bøker til

plakater) er fortsatt hovedsakelig en "mono media og enveis" kommunikasjonskanal. Selv,
når den integreres med AR gjennom et kamera og en algoritme som kan gjenkjenne
innholdet på siden og forbundet med en plattform for å finne tilknyttede digitale data, blir
det i stand til å koble meldingen, statisk og selvstendig, med forskjellige perseptuelle
moduser og med meningsfylt, dynamisk og multimedia tilleggsinnhold som forbedrer
forståelsen.
Flere utgivere, banet vei i den digitale tidsalderen til en ny type innholdsforbruk ved
å berike den solide konsistensen av trykt papir med øyeblikkeligheten av det digitale,
prøver å injisere ny vitalitet i et av de eldste mediene, og dermed tillate det å bli mer
interaktivt, engasjerende og nyttig. Kombinasjonen og sammenstillingen av et AR-system
med utskrift er i stand til å gi en ekstra merverdi til kommunikasjon, hvor "helheten" blir
mer innflytelsesrik og betydelig enn summen av de enkelte delene.
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I pedagogisk sammenheng, blant de mulige anvendelsene om trykt innhold og VR /
AR, er det mulig å klassifisere og skille: vitenskapelige bøker, leksikon for barn, bøker for
undervisning av de ulike disiplinene og i flere skolebestillinger, tekniske bøker for
yrkesskoler, manualer, guider for besøk til byer, etc. Google eksperimenterer også med nye
måter å publisere de såkalte "innfødte digitale bøkene", en utvikling av e-boken designet
for å tilby en original litterær, interaktiv og lett brukbar form. Disse bøkene utgis direkte på
nettet og blir en interaktiv opplevelse, noe som gir en ny dimensjon til den tradisjonelle
papirteksten. En nylig innovasjon i trykkeribransjen er Augmented Books (se figur 10), hvor
den klassiske papirboken foreslås som et grensesnitt for AR (en visuell metafor). Du kan
knytte interaktive multimedieelementer til den utskrevne teksten som bruker ARskjermenheter. Disse typer bøker kan også være flerbruker fordi de kan brukes samtidig av
flere elever som kan samhandle og kommunisere med hverandre.

Fig. 10. VR/AR eksempler i skole og utdanningsbøker.

Mange er sikre på at papirbøker vil fortsette å ha en plass i våre klasserom i nær
fremtid, og utviklingen av læreboken vil bli drevet av AR, som vil integrere den flate siden
med 3D-bilder, videoer og interaktivitet. AR vil også tillate at innhold oppdateres over tid
og berikes med interaktive funksjoner. For eksempel, tenk deg en videregående skoles
anatomi bok som bruker bildet av en arm for å starte en AR-opplevelse, der en 3D-modell
av bein i armen er vist over siden av boken eller til og med over den fysiske armen til
studenten og hvor du kan rotere den i hvilken som helst retning eller fra hvilken som helst
vinkel. Til slutt kan alle de ulike mediene knyttet til utskrift bli "utvidet", noe som fører til
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oppslukende opplevelser som engasjerer brukerne og gjør dem mer følsomme og mer
interessert i meldingen eller informasjonen du vil kommunisere.

4.2.

VR/AR i skolelæring
Bruken av IT og dens verktøy har blitt en vanlig del av elevenes daglige liv og

kombinasjonen av virkeligheten med digitaliseringen av miljøet der de opererer, innebærer
at ofte elever (og ikke bare dem) ikke lenger er klar over at de i virkeligheten bruker et
"digitalt verktøy" som samhandler med verden rundt dem, det vil si et "datagrensesnitt"
som integreres i den virkelige verden før det blir forvekslet med det. Og det er nettopp i
denne virtuelle nedsenking, total eller delvis, som oppfattet realiteter at de blander seg til
det punktet hvor de ikke lenger kan skilles. Den teknologiske nyheten fra VR/AR krever
innføring av relevante, innovative prinsipper og prosedyrer innen utdanning og opplæring,
da det gjør det mulig å skape et nytt potensial for bruk i klasserommet siden det kan legge
til nytt pedagogisk innhold til den virkelige verden og også utvikle nye og spennende
læringsopplevelser for studenter gjennom muligheten for å samhandle med omgivelsene.
VR/AR blir mer og mer overraskende takket være utviklingen av stadig mer kreative
funksjoner, noe som kan gi brukerne flere og flere engasjerende opplevelser. I denne
sammenheng må pedagogisk forskning også ta hensyn til og forbedre denne nye digitale
utviklingen, og gjennom studier og operasjonell implementering må den kunne gi gyldige
forslag og gi veiledning om mulige søknadskonsekvenser. Anvendelsen av AR kan være i
stand til å åpne opp, selv innen utdanning og opplæring, nye, spennende og uventede
scenarier. Ved å gi eleven "beriket" visuelle innspill gjennom AR kan læreren bruke en
erfaringsbasert undervisningstilnærming som er avhengig av mer engasjerende,
stimulerende og dynamiske læringsopplevelser.
AR – som gjør det mulig i pedagogiske sammenhenger å legge til, som vi sa ovenfor,
virtuelt innhold og interaktive moduser til et fysisk miljø – forenkler og forenkler
oppnåelsen av mer effektiv læring gjennom en rekke pedagogiske opplevelser. Selv
oppslukende, forbundet med muligheten for sterk sanntidsinteraksjon, som gir muligheter
for direkte eksperimentering og testing på feltet og engasjerer elevene dypere, også om
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sensorisk persepsjon og innsikt. Det kan derfor defineres som en on-demand
læringsteknikk der læringsmiljøet tilpasses behovene og inngangene fra elevene selv.
VR/AR, gjennom allsidigheten av bruken i forhold til målene som skal nås (kommunikativ,
pedagogisk), gjør at vi kan skape med våre studenter et helt innovativt, innbydende og
stimulerende læringsmiljø, hvor "digitalt" pedagogisk innhold bidrar til å berike
oppfatningen av interaksjon og å "fusjonere og blande" med objekter, verktøy eller
erfaringer som allerede er en del av den vanlige pedagogiske aktiviteten og virkeligheten
som omgir vårt eksterne fysiske rom. Alt dette, som tidligere forventet, kan også defineres
som "blandet virkelighet", hvor 3D holografisk innhold er integrert med innholdet i vår
fysiske verden i ett enkelt miljø, slik at det kan skape hologrammer i en reell sammenheng
og slik at interaksjon både gjennom digitalt innhold og den virkelige verden rundt oss.
Bruken av VR/AR gjør det mulig å gå fra en "lær-hør"-tilnærming til en mer aktiv,
deltakende og engasjerende studiemetode der elevene tar ansvar for læringen og
engasjerer seg i deltakere i stedet for passive observatører. Innføringen av VR/AR i skolens
undervisningspraksis kan klassifiseres som en pedagogisk aktivitet i tråd med prinsippene
for konstruktivistisk teori siden den plasserer elevene i sentrum for egen læring og setter
dem i stand til å verifisere og kontrollere sin egen tankesprosess (metakognisjon) gjennom
den sterke interaksjonen og forbindelsen med det virtuelle eller virkelige miljøet som omgir
dem. VR/AR reduserer tiden som er involvert i å kommunisere informasjon, noe som gir tid
til forståelse, resonnement, sammenligning, forståelse av systemiske relasjoner,
tverrfaglighet. Denne studiemåten som fremmer studentens aktive rolle har potensial til å
øke betydelig, selv på et følelsesmessig nivå, elevenes evne til å "dykke" og "engasjere" i
forhold til et identisk læringsinnhold (for eksempel yrkesopplæring om sikkerhet eller
anatomi, brukerhåndbøker for kameramaskiner og QR-koder, studiet av kunstverk eller
gjenstander i museer, aktive bøker i biblioteker, besøkssteder eller monumenter,
flysimuleringer, kjøring og så videre). Denne implementeringsmåten og tilnærmingen til
undervisning gjør det mulig å oppnå det som også kalles "utvidet læring" ved å støtte og
forbedre elevenes kreative og kommunikasjonsferdigheter.
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4.3.

Retningslinjer for et passende arbeidsmiljø
Den underliggende programvaren som er installert i VR-laboratoriet, kan være to

grafiske motorer: Unreal Engine og Unity 3D. Blender 3D kan brukes til å modellere 3Dobjekter. Omkringliggende bilder skaper romlig nedsenking. Da kan brukeren føle at den
virtuelle verden er "autentisk" og "ekte" fordi det virtuelle miljøet er opprettet rundt den.
Som brukerens virkelige posisjon endres, så gjør hans posisjon i det virtuelle miljøet. Ulike
sensorer kan bygges inn i tilbehør som brukes av deltakere, for eksempel hansker og
kjeledresser, for å gi tilbakemeldinger eller bevegelser i sanntid.
Det optimale laboratorieklasserommet skal gi frihet til å arbeide med opptil 12
personer i en laboratoriegruppe. En løsning basert på VR auditorium er foreslått. Under
forelesninger utført i form av et foredrag, kan studenten bruke VR-briller til å flytte til
virtuell virkelighet for en bestemt tid i separate eller felles VR-økter. Foreleseren kan be
deltakerne om å flytte til den virtuelle verden for å presentere en egen del av materialet
ved hjelp av VR-teknologi. Avhengig av hvilken type VR-sett som er valgt, er det nødvendig
å bruke dedikerte basestasjoner, som kan henges fra taket eller festes til stativet. Auditoriet
skal ha minimum 40-45 m2 for å tillate forelesnings- og praksisklasser. Når det gjelder bruk
av mobile VR-sett, kan du bruke et arbeidsområde med minimumsdimensjoner på min. 3,5
x 4 meter slik at brukerne kan bevege seg trygt rundt når de bruker VR-teknologi.

4.4.

Retningslinjer for å forberede personalet på å implementere VRteknologi i utdanning.
VR/AR-teknologier er en kraftig tilnærming til å forbedre e-læring, noe som kan føre

til betydelig utvikling av læringsprosessen og oppnåelse av viktige pedagogiske mål.
Hovedmålet med denne strategien er å bygge et interaktivt miljø der studentene engasjerer
seg i læringsprosessen. Det er et verktøy som tar studentene til de mest praktiske situasjoner
der de kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter uten begrensninger. Det bidrar til å gjenskape
mulige scenarier og lære elevene spesifikke teknikker. Rollen som foreleser er fortsatt
betydelig. Det bør komme ned ikke bare til stillingen som mentor, profesjonell rådgiver, men
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også til en arbeidsarrangør, ekspert på kunnskap og aktiv læring. Foreleseren bør ha
betydelig kunnskap om faget og erfaringen i kurset.
SAMR-modellen brukes vanligvis til å vurdere bruken av nye pedagogiske
teknologier i undervisningen. De fire bokstavene i SAMR står for: Substitution;
Augmentation; Modification; Redefinition. SAMR-modellen beskriver fire nivåer av
innføring

av

nye

pedagogiske

teknologier

innen

didaktikk.

De

foreslåtte

kursene/opplæringen skal oppfylle kriteriene som inngår i denne modellen. Denne modellen
er utviklet for å hjelpe lærere/trenere med å integrere teknologi i undervisnings- og
læringsprosessen. Denne modellen har blitt popularisert av Dr. Ruben Puentura. Målet med
modellen er å støtte lærernes aktiviteter og å muliggjøre design, utvikling og innføring av
digitale læringsopplevelser, ved hjelp av teknologi og å forvandle læringsopplevelser til
høyere nivåer av elevenes prestasjoner. Modellen beskriver ulike måter å bruke teknologi på
i undervisningen. Det viser en konstruktiv endring i opplæringsprosessen. Å gjennomføre
klasser ved hjelp av ny teknologi øker effektiviteten av læring fordi den aktiverer begge
hjernehalvkulene likt: venstre, som assimilerer det som er verbalt, og er ansvarlig for
analytisk tenkning og telling, og høyre, som mottar følelser, bilder og er ansvarlig for
kreativitet, romlig fantasi og abstrakt resonnement [10].
Ved å bruke VR/AR-enheter stimuleres mottakerens fantasi ved å flytte dem inn i
virtuell virkelighet, noe som gjør det enklere å gå inn i et nytt miljø. Studenten er ikke alltid
i stand til å forestille seg hvordan han vil være i stand til å oppføre seg på en gitt arbeidsplass
basert på bilder alene. Nøkkelen til optimal bruk av tilgjengelig teknologi for pedagogiske
formål er kunnskapen om foreleser/trener og hans erfaring med verktøyene han kan bruke i
undervisningsprosessen. Foreleseren bør tilby studentene en passende oppgave ved hjelp av
verktøyet. På grunn av kontinuerlig utvikling av informasjonsteknikker og rikdom og
tilgjengelighet av pedagogiske verktøy, må foreleseren kontinuerlig utvikle sin kunnskap for
å være oppdatert med dagens teknologi. Den implementerte VR / AR-teknologien gjør det
mulig for oss å bygge opp sitt eget sett med verktøy, som vil bli brukt av studentene til å
utføre spesifikke aktiviteter, som dekker de viktigste funksjonene i utdanning: memorisering
- forståelse; applikasjon; analyse; evaluering; opprettelse.
Forelsere er personer som skaper en pedagogisk situasjon. I et VR/AR-miljø er
forelseren også ansvarlig for å forberede utdanningssaken. Et viktig problem er å utvikle
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verktøyene som er tilgjengelige i løpet av kurset riktig. Svært ofte i VR-baserte opplæring,
er et helt team av mennesker ansvarlig for gjennomføringen av opplæring: ekspert,
metodolog, noen ganger moderator, programmerer, grafisk designer og help desk. En god
lærer må ha kvalitetene til alle disse yrkene. Dermed er lærerens rolle endret i forhold til
tradisjonell undervisning, som må ta ansvar for kvaliteten og effektiviteten av
treningsprosessen. Læreren må ikke bare administrere opplæringen, analysere studentens
fremgang, men også opprettholde undervisningsprosessen, stimulere til utvikling og studere
effektiviteten av opplæringen.
Læreren må derfor ikke bare være teknisk kompetent, men må kunne forberede en
attraktiv virtuell verden, riktig når det gjelder innhold, og samtidig kunne gi tilbakemelding,
forberede flere øvelser og oppgaver for studenten. Det er også viktig å huske å skape en
læringsvennlig atmosfære, så mellommenneskelige funksjoner er også viktige.
For tiden er det en økende etterspørsel etter ansatte i STEM-sektoren (vitenskap,
teknologi, ingeniørfag, matematikk). De viktigste læringsmekanismene i STEM er prosesser
som fokuserer på persepsjons-, oppmerksomhets- og minnemetoder, resonnement og
tenkning, modellering og analogi, konstruksjon og meningsoverføring i kognisjons- og
læringsprosesser og digital kompetanse, og ny teknologi (AR, VR, IoT). De nyeste trendene
innen utdanning viser et trekk bort fra STEM til STEAM ved å legge til ordet "Arts" - med
sikte på å endre klassiske opplæringsmodeller mot å skape kreative læringsmiljøer og
ferdigheter. I dette tilfellet kan spesielt bruk av VR-teknologi sikre en innovativ karakter.
Utdanning av det 21ste århundre kombinerer ønsket av studenter å tilegne seg ferdigheter til
å søke, verifisere, og deretter bruke eksisterende og allment tilgjengelig kunnskap, som er
grunnlaget for kreativitet. Moderne utdanning er derfor ment å føre til dannelse av bevissthet,
en kreativ holdning, og å gjøre valg som bringer nærmere målene, i samsvar med formålet
og behovene til hvert, og dette krever fra foreleser eller trener passende predisposisjoner og
kunstnerisk sans.

4.5.

Ferdigheter og kompetanse som er oppnåelig ved oppslukende
trening
Deltakelse i VR-trening er helt trygt. Det tillater oss å simulere fullt realistiske

forhold under enhver produksjon, å plassere et menneske i dette miljøet og uten risiko for å
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tillate ham å gjøre en rekke feil under utdanningsprosessen. Det gjør at du kan skaffe deg
riktig kompetanse, både myk og hard. Kompetanse er et sett med teoretisk kunnskap,
praktiske ferdigheter og spesifikk atferd som legger til rette for effektiv og kvalitetssikring
av oppgavene som er satt. Ifølge J. Coolahan er kompetanse en generell evne (evne) basert
på kunnskap, erfaring, verdier og tilbøyeligheter ervervet gjennom VR/AR-opplæring.
Deltakerne kan utføre de mest kompliserte og farlige operasjonene. På denne måten
vet den ansatte, som vil praktisere farlige scenarier i VR-verdenen, perfekt godt hvordan
man oppfører seg under lignende omstendigheter i den virkelige verden.
Kompetansen varierer avhengig av stillingen som holdes og aktivitetsområdet som
forfølges av de ansatte. Det er mange kompetanseklassifiseringer, for eksempel IPMA
Kompetanse grunnlinje-modellen utviklet av International Project Management Association
eller Professional Competency Standards for Project Management – en kompetansemodell
utviklet av Australian Insitute for Project Management. Den vanligste kompetansedelingen
grupperer dem etter hva slags oppgaver som utføres av ansatte. Denne divisjonen er fremmet
av R.L. Katz, blant andre. Det er tre hovedgrupper i denne klassifiseringen:
•

tekniskkompetanse,

•

konseptuellkompetanse,

•

sosialkompetanse.
Teknisk kompetanse er knyttet til aktiviteten ved bruk av verktøy, metoder og

teknologier på det valgte aktivitetsområdet. Konseptuell kompetanse er evnen til å
skape og koordinere aktiviteter som tar sikte på å skape materielle eller immaterielle varer.
Når en ansatt har en lederstilling, er det evnen til å ha et helhetlig syn på selskapet og
forholdet mellom delene og å forstå hvordan spesifikke endringer kan påvirke
markedsposisjonen. I dette tilfellet er konseptuell kompetanse nært knyttet til å ta de riktige
beslutningene. Sosial kompetanse er knyttet til evnen til å samarbeide med andre
mennesker, forstå deres handlinger og påvirke deres beslutninger.
Hver opplæring må bruke undervisningshjelpemidler. Dette er materielle objekter
som påvirker de menneskelige sansene, som brukes i den pedagogiske prosessen, hvis
oppgave er å lette læringen av utvalgte aspekter av virkeligheten. Tekniske
undervisningshjelpemidler som VR/AR er en del av klassifiseringen foreslått av E. Fleming
og J. Jacoby, som skiller mellom følgende grupper av undervisningshjelpemidler:
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1.

naturlig (å være fragmenter av naturlig virkelighet),

2.

symbolsk (presentere elementer av virkeligheten ved hjelp av symbolikk),

3.

teknisk (indirekte tilbyr elementer av virkeligheten).
Naturlige midler er hovedsakelig ulike typer utstillinger, hvis bruk gjør det lettere

å forstå funksjonen til visse deler av det naturlige miljøet. Symbolske midler er lærebøker,
tekniske tegninger, grafer, kart eller tegnsett som tar sikte på å forbedre analysen, syntesen
og sammenligningen av ting, fenomener og formulering av generaliseringer, inkludert
begreper som er viktige komponenter i kunnskap. Tekniske midler er tekniske objekter av
varierende grad av kompleksitet, som påvirker de menneskelige sansene. Det er fire
hovedgrupper av slike tiltak: visuell, auditiv, visuell-auditiv og automatisering.
Systemer for utvidet virkelighet er automatiske tekniske undervisningshjelpemidler.
Det er en teknologi som bruker digitale bildebehandlings- og analyseteknikker, som
kombinerer den virkelige verden med virtuell virkelighet. Anvendelsen av utvidet
virkelighet kan forbedre designferdighetene betydelig ved å gjøre det enklere for elev å
presentere effekten av tiltak som er tatt eller komplekse strukturer, for eksempel plasseringen
av bestemte elementer. Hvis utvidet virkelighet brukes til å forbedre konseptuell kompetanse
når det gjelder prosesskoordinering, kan søknader innebære prosesser knyttet til funksjon av
bestemte systemer, for eksempel produksjon eller beslutningstaking. I fremtiden bør
programmer som simulerer oppførselen til bestemte personer eller grupper, vises.
Et eksempel er simuleringen av oppførselen til en gruppe mennesker under
evakueringen fra truede steder (f.eks. et skip). Eleven kan observere hvordan hans eller
hennes beslutninger påvirker publikums oppførsel, stående på et sted hvor han eller hun skal
utføre oppgaver knyttet til koordinering av slike aktiviteter i fremtiden. Anvendelsen av
utvidet virkelighet forbedrer ferdighetene knyttet til kommunikasjon med andre mennesker
betydelig. Et eksempel er presentasjon av verbal informasjon i form av oversettelse fra ett
språk til et annet nær figuren til en person som dialog utføres eller presentasjon av atferd
under møter.
Forbedring av teknisk kompetanse er basert på implementering av en
opplæringsmodell som åpner for aktiviteter knyttet til vedlikehold, reparasjon og service av
teknisk utstyr og prosesser. Den største fordelen med et slikt system og lignende løsninger
er reduksjon av undervisningstid og deltakelse av instruktøren. Brukeren, ser bildet av
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enheten sammen med de genererte hintene, kan selvstendig utføre aktiviteter som han ikke
ble trent før. Implementeringen av systemer for utvidet virkelighet for å forbedre faglig
kompetanse kan i fremtiden være en viktig komponent for å øke effektiviteten av
treningsmetoder. Rask teknologisk fremgang bidrar til fremveksten av innovative tekniske
løsninger, for eksempel utvidet virkelighet, som forbedrer læringsprosessen. Rollen som
tekniske undervisningshjelpemidler i prosessen med å styrke kompetansen er i stadig vekst,
hovedsakelig på grunn av behovet for å overføre kunnskap og ferdigheter til studenter så
snart som mulig. VR-trening har kognitive funksjoner (de bringer nærmere de komplekse
aspektene ved virkeligheten og gjør det lettere å bli kjent med det analyserte problemet mer
detaljert), didaktisk (de brukes til å løse komplekse problemer og verifisere resultatene av
utviklede løsninger), motivere (de utvikler interesser, holdninger og har effekten av interesse
for læring). De ovennevnte funksjonene til tekniske undervisningshjelpemidler kombineres
vanligvis med hverandre, noe som resulterer i synergieffekten [12].

4.6.

Retningslinjer for vurdering av muligheten for implementering av
VR-elementer i den pedagogiske prosessen
Den første fasen av analysen av mulighetene for bruk av VR-elementer i den

pedagogiske prosessen bør være basert på en grundig gjennomgang av læreplaner. For å
gjennomføre evalueringen bør det utvikles et sammenhengende sett med universelle
evalueringskriterier.
Det første kriteriet for vurdering er evalueringen av muligheten for å velge passende
teknikker for å støtte læringsprosessen: Virtuell virklighet (VR), E-læring (EL),
Ressursvirtualisering (V). Hver høyere utdanningsinstitusjon eller yrkesopplæringssenter
bør gå tilbake til de eksisterende opplæringsplanene og alle fagene, utdanningsmodulene
som er tilgjengelige der, for å anvende innovative læringsformer. Hver treningsmodul er
preget av et annet nivå av mottakelighet for bruk av teknikker som støtter den pedagogiske
prosessen. Intervjuer utført med erfarne undervisnings- og vitenskapelige ansatte har vist
at den mest brukte formen for støtte til tradisjonelle klasser er e-læring og virtualisering av
laboratorieressurser. Det er derfor VR-teknologi ble sammenlignet med disse skjemaene.
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Hver teknikk ble evaluert i sammenheng med en gitt treningsmodul på en skala fra 0 til 5
(0 - ingen sårbarhet, 5 - høy sårbarhet).
Et annet viktig kriterium for å evaluere når du analyserer eksisterende
opplæringsplaner, er tiden det tar å implementere VR-teknologi i en gitt opplæringsmodul.
Det er mulig å nøyaktig estimere tiden det tar å oppnå et gitt didaktisk scenario for
spesifikke teknikker i den såkalte arbeidstiden. På dette stadiet er denne handlingen for
tidkrevende og meningsløs. Derfor, for å bestemme tidsforbruket, ble det vedtatt en
dimensjonsløs skala fra 1 til 5, hvor 5 betyr en svært lang implementeringstid og en relativt
kort tid som trengs for å implementere VR-teknikker for en gitt modul.
På grunn av den høye dynamikken i fremveksten av ny teknologi, løsninger eller
endringer i prosedyrer i bestemte bransjer, er det viktig å bestemme gjennomsnittlig
forventet levetid for VR-scenarier utarbeidet i en gitt opplæringsmodul. Dette kriteriet
beskriver forventet tid der et gitt VR-scenario kan betjenes uten endringer. Det vil bli vurdert
ved hjelp av en skala: kort(s), medium (m), lang(l).

4.7.

Eksempel på en VR-treningsøkt i en utvalgt undervisningsmodul
for Rzeszów-universitetet (Polen)
Formålet med prøvetreningsprogrammet i VR-miljøet var å gjøre elevene kjent med

de grunnleggende elementene i Socata TB-9 "Tampico" treningsfly. (Figur 11), hvorav 7
enheter eies av Aviation Education Centre ved Rzeszów Teknologiske Universitet. I tillegg
til å kartlegge interiøret, basert på tidligere tatt fotografier, ble det programmert en øvelse
for å gjøre det lettere å huske prosedyren før start for å sjekke cockpiten.
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Fig. 11. Socata TB-9 "Tampico" fly ligger i Aviation Training Centre av Rzeszów University of
Technology.

Antall deltakere er begrenset av tilgjengeligheten av VR-utstyr. Det skal huskes at
instruktøren skal føre tilsyn med treningsprosessen, noen ganger moderere og endre
kursscenariet, slik at antall studenter ikke kan være for høyt. Enkle prosedyrer kan
praktiseres av studenter på egen hånd, men i videre stadier av opplæringen er
tilbakemeldinger fra treneren, vurdering av studentatferd, etc. viktig, noe som krever
kontinuerlig observasjon av treneren. På grunn av helseaspekter kan ikke tiden som brukes
i VR-briller være for lang samtidig.
4.7.1. Detaljer om den implementerte opplæringsprosedyren
Prosedyren som er valgt for presentasjonen kalles "Preflight - cockpit." Den består
av seks trinn, som vist i tabell 2. Den tredje kolonnen beskriver hver av dem.
Table 2. "Preflight - cockpit" prosedyre oppgaveliste for Socata TB-9 "Tampico" fly.
Cockpit
element

Cockpit element
status

Aktivitetsbeskrivelse

Tenningsbryter

Av

Kontroller låses

FJERNET /
KONTROLLERER
GRATIS

Hovedbryter

ON

Voltmeter

SJEKKET

Kontrollere voltmeterskjermen (grønn feltvisning)

Drivstoffmengde

SJEKKET

Kontrollere drivstoffnivået i begge tankene

Trimmer

SJEKKET / SETT

Kontrollere at tenningsbryteren er i av-posisjon
Kontrollere om rorlåsen er fjernet / kan roret flyttes

Slå på Hovedbryteren

Kontrollere kalibreringen av roret

Modellering av individuelle elementer i cockpiten ble gjort med Blender 2.80-verktøyet
distribuert under GPL-lisens. Sammenligningen av den virtuelle cockpiten med den
virkelige cockpiten presenteres i figur 12.
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Fig. 12. Cockpit modell med teksturer (venstre) og et fotografi av den virkelige cockpiten, som
modellen var basert på (høyre).

Hver gang du trykker på knappen, utløser den også avspillingen av lyden som
imiterer denne handlingen, noe som krever at tilsetning av en "Lydkilde"-komponent
fungerer (figur 13).

Fig. 13. Hovedbryteren (venstre) og indikatorene den aktiveres (høyre).

Listen over oppgaver som skal utføres av brukeren har blitt besluttet å plassere den som et
element i cockpiten like foran ansiktet hans, slik at den er synlig. Inne i den er det tidligere
utarbeidet grafikk med en liste over oppgaver og et symbol som indikerer at aktiviteten er
fullført (figur 14).
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Fig. 14. Objektet av "Lerret" type som inneholder en liste over oppgaver.

4.7.2. Prosedyren for øvelsen
Etter å ha satt på VR-brillene, ser personen som praktiserer innsiden av den virtuelle
cockpiten. Formålet med treningen, i dette tilfellet, er pre-start prosedyren. Handlingene som
skal utføres vises i form av et brett som ligger over instrumentene foran spilleren. Virtuelle
hansker brukes til å samhandle med miljøet og styres av HTC Vive-kontrollere. Hvis du
trykker på en bestemt knapp på kontrolleren, settes fingrene i en tilsvarende bevegelse. På
grunn av den lille størrelsen på cockpitelementene, er det tilrådelig å gjøre en virtuell
hanskebevegelse der bare pekefingeren er rettet (figur 15). Et forsøk på å samhandle med en
åpen hånd kan føre til kontakt med mange elementer samtidig.

Fig. 15. Hanskebevegelsen med pekefinger rettet ut, og et diagram av kontrolleren med en knapp
bak den merket med nummer 8.
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I løpet av prosedyren er det aktiviteter som faktisk består av en visuell vurdering av
elementet. På grunn av behovet for at programlogikken skal gjenkjenne om en gitt handling
er utført, bør den visuelle kontrollen i tillegg bekreftes ved å berøre elementet. I den andre
oppgaven, hvor muligheten for å manipulere roret må kontrolleres, starter berøring av roret
animasjonen som flytter den (figur 16).

Fig. 16. Rorobjekt under animasjonen.

Aktiviteter 1, 2, 3 og 6 kan utføres i hvilken som helst rekkefølge. Den fjerde og femte
oppgaven krever at første trinn nr. Dette er bare relatert til aktivering av indikatorene
voltmeter og drivstoffnivå etter at du har slått på hovedbryteren. Hvis du slår av
hovedbryteren, avbrytes ikke bare oppgave nr.

Fig. 17. Liste over oppgaver som utføres uten rekkefølge, før og etter at hovedbryteren er slått av.

Til tross for den nesten fullstendige friheten til å gå gjennom prosedyren, er elementene
merket med en pulserende bakgrunnsbelysning i den rekkefølgen som er lagret på brettet.
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Lyset endrer diameteren (figur 18), som tiltrekker brukerens oppmerksomhet slik at han
finner objektet han leter etter raskere.

Fig. 18. Stater av glødeskiftende animasjon.

Det opprettede programmet er testet. Brukere vurderte positivt effektiviteten ved å
bruke VR teknikk. Ifølge forslaget vil de gjerne lære andre prosedyrer etter utvidelsen. Noen
problemer har blitt notert i håndteringen av kontrollere og interaksjon med små
komponenter, spesielt de nær hverandre. Dette er utvilsomt et aspekt som må tas i
betraktning når du utvikler søknaden og begrenser mulige applikasjoner.

4.8.

Eksempel på en VR-treningsøkt i en utvalgt Ies Dels Banyols – El
Prat del Llobregat (SPANIA) undervisningsmodul
For å utføre opplæringen har det vært planlagt å gjøre 3 forskjellige typer kurs:

CFM56 Interaktiv kurs - PC, CFM56 Interaktiv kurs - AR, FCM56 Interaktiv kurs - VR. Det
er viktig å undevise disse kurs i rett rekkefølge, da treningen fra et kurs er du bare foran en
skjerm med VR, og til kurs hvor studenten kan samhandle og gå dypere inn i motoren.
4.8.1. CFM56 Interaktivt kurs – PC
Det interaktive PC-kurset er et rent teoretisk kurs. I dette kurset forklarer
turbinmotorspesialistlæreren de ulike komponentene og prosessene til en CFM56-motor (fig.
19). Før du starter opplæringen, gjør læreren en forklaring på oppdraget som skal utføres, og
nevner de forskjellige bevegelsene som kan gjøres, de forskjellige tilgangene som kan
samhandles, etc. På dette punktet er studentene oppmerksomme på en projeksjon og har ennå
ikke tilgang til PCen.
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Fig. 19. CFM56 interaktivt kurs - PC.

For PC-formasjonen er det viktig at bevegelsen er på et fast punkt og en sving er gjort
på dette punktet. På den annen side kan studenten samhandle med motoren, åpne og lukke
kapper. Ved å klikke på turbinen kan man observere hvordan kappene og til og med de
omvendte kappene vises, se fig. 20.

Fig. 20. Interaksjon med motoren, åpning og lukking av kapper.

Den vertikale linjen til høyre tilsvarer zoom- eller størrelseslinjen (fig. 21 til
venstre). Denne linjen tillater oss å zoome inn eller ut av motoren vår. Det er en komfortabel
bar å bruke, siden i noen øyeblikk av treningen treneren må gjøre en generell eller spesifikk
forklaring på et stykke.
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Fig. 21. Interaksjon med motoren: størrelse (venstre), montering (høyre).

Monteringsstangen er den horisontale linjen hvis funksjon er å brytes ned motoren i
forskjellige deler (fig. 21 høyre). På denne måten oppnås en eksplodert visning av motoren
slik at studenten kan identifisere og forstå ulike deler av motoren. Læreren vil forklare hver
del og dens forskjellige egenskaper.

Fig. 22. Interaksjon med motoren: luftstrømmer – inne/ute.

To andre interessante tilganger er luftstrømmene. Disse ikonene kan aktivere eller
deaktivere en simulering av den primære og sekundære luftstrømmen (bypass).
Det røde ikonet tilsvarer primærstrømmen, hvor man kan se hvordan luften strømmer
inne i motoren (fig. 22 venstre). Det blå ikonet tilsvarer den sekundære strømmen, hvor man
kan se hvordan luften strømmer gjennom viften (fig. 22 til høyre). På den annen side, hvis
omvendt er aktivert, kan endringen i strømmen observeres som et bremsesystem.
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Fig. 23. Interaksjon med motoren: luftstrømmer – inne/ute alternativ.

Hvis begge ikonene er aktivert, kan begge strømmene representeres samtidig (fig. 23). Under
treningen kan læreren benytte seg av etikettalternativet. Dette alternativet gjør at navnene på
motordelene vises på en etikett. Søknaden er programmert på en slik måte at motoren er delt
inn i 2 deler, den indre delen (utenfor) og den ytre delen (innsiden).
Ved å klikke på Alternativet Utsiden (Fig. 24 til venstre), vises en liste over
motordeler, og ved å velge hvordan du kan se hvordan etiketten vises på motoren. På samme
måte som i alternativet Utsiden, når du velger innsiden (fig. 24 til høyre), vises en liste over
motordeler, og når man velger en kan se hvordan etiketten vises på motoren. Det er viktig å
legge til at for bruk av innsiden er det nødvendig å bryte ned motoren fordi hvis man ikke
demontere motoren du ikke kan identifisere delene riktig.

Fig. 24. Interaksjon med motoren: utenfor / innsiden alternativet.

Når presentasjonen av motoren, og dens forskjellige tilgang og bevegelse alternativer
er gjort, kan studentene allerede få tilgang til deres TMA p: \ tma-alumne mappe hvor de
kan kjøre programmet. På dette punktet er tidspunktet når en felles opplæring mellom
studenten og læreren finner sted (fig. 25).
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Fig. 25. PC - treningsøkt.

Når opplæringen er fullført og alle begrepene er lært, kan en kunnskapstest utføres.
Dette alternativet finner du nederst i rullegardinmenyene Ute eller Innvendig. I dette tilfellet,
når du starter testen, vises etikettene som tidligere beskrev den delen av motoren, i hvitt, og
det er når studenten må velge fra rullegardinlisten det tilsvarende alternativet.
Når testen er fullført, vises det totale antallet treff nederst til venstre på skjermen.
4.8.2. CFM56 interaktivt kurs – AR
Etter treningen med PC er det neste interaktive kurset AR-treningen (Augmented
Reality). Dette kurset ligner på det med PC, med de samme alternativene som er beskrevet i
forrige punkt, men denne gangen er forskjellen bruken av Augmented Reality, hvor
studenten må bevege seg rundt motoren for å finne delene som indikeres av etikettene (fig.
26). Dette alternativet hjelper studenten med å komme mer inn i motoren og å ha et
overordnet konsept av dimensjonene (Fig. 27) For at studenten skal få tilgang til APKprogrammet, må de laste den ned fra teams OFFICE delt mappe.

Fig. 26. CFM56 Interaktivt kurs - AR.
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Fig. 27. CFM56 Interaktivt kurs – AR-treningsøkt.

4.8.3. CFM56 interaktivt kurs – VR
Dette kurset er det siste punktet i treningen. Med kunnskapen som er oppnådd
gjennom PC og AR, kan studenten allerede starte treningen med Virtual Reality (VR) – fig.
28. Den store forskjellen med de tidligere kursene er representasjonen av motoren i reelle
dimensjoner. For dette er det nødvendig å utføre opplæringen i et område med tilstrekkelig
stor plass slik at studenten kan bevege seg rundt motoren uten problemer (fig. 28 høyre).
Materialet som brukes til dette kurset er et par Oculus-briller (fig. 28 venstre) og deres
tilsvarende kontroller.

Fig. 28. CFM56 Interaktivt kurs – VR-treningsøkt.

Når det gjelder bevegelsen, kan det gjøres fritt og uten problemer. Som i tidligere
emner, bruker denne versjonen de samme tilgangene og ikonene, men i stedet for å kunne
aktivere eller deaktivere håndkontrollene brukes.
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4.9.

De utvalgte VR-opplæringsøktene i Italia
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5.

Analyse- og evalueringsresultater av lokal prosjekt
opplæring i I-Trace-prosjektet

5.1.

Analyse- og evalueringsresultater av det lokale
treningsarrangementet i Rzeszow (17.-21. Februar 2020)

En lokal opplæring ved Rzeszów University of Technology som en del av oppgave C3
ble utført på 17-21 februar 2020 på VR / AR teknikker i undervisningsprosessen. Bildene
(Fig. 29 – Fig. 35) viser deltakerne på treningen, utstyret som brukes og rommene der
treningen fant sted.

Fig. 29. Opplæring åpning - innvielsesforelesning: Prof. R. Śliwa, Ph.D. Eng. P. Dymora, Ph.D.
Eng.M. Mazurek - trenere i I-Trace prosjektet.
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Fig. 30. VR-treningsøkt – Opprette et VR-miljø i Unity.

Fig. 31. VR-treningsøkt - Opprette et VR-miljø i Unity - praktiske øvelser.

Fig. 32. VR treningsøkt - miljø i Blender /Unity - praktiskeøvelser.
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Fig. 33. VR-treningsøkt - Bygging av en virtuell prototype.

Fig. 34. VR-treningsøkt - praktiske øvelser
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Fig. 35. Implementering av VR-flysimulatorene for fallskjermtrening (PILC Company) – praktiske
øvelser.

Opplæringen

dekket

to

målgrupper:

studenter

og

industri

(spesialister/lærere/instruktører) i 40 timer. Forelesninger, studiebesøk og workshops om
emner ble gjennomført:
•

Dr. Paweł Dymora (PRz) - Introduksjon til VR / AR-teknologi;

•

Dr. Mirosław Mazurek (PRz) – Oppslukende læring i utdanningsprosessen.

•

Ms. Michał Wroński (PRz) – Opprette 3d-modeller for VR-miljø i Blender;

•

mgr inż. Bartosz Kowal (PRz) - Opprette et VR-miljø i Unity på eksempelet på et fly
desktop;

•

dr

inż.

Piotr

Grzybowski

(PILC)

-

Anvendelser

av

VR

og

AR

i

produksjonsorganisasjon;
•

dr inż. Piotr Grzybowski (PILC) - Anvendelse av VR flysimulatorer for
fallskjermtrening;
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•

dr inż. Maciej K. Ginalski (Symkom) – Undervisning den usynlige – Virtual
Prototyping;

•

mgr inż. Jakub Sawulski (Symkom) – Designe flykontrollsystemer i et virtuelt miljø;

•

mgr inż. Piotr Buliński (Symkom) – Modellering av lys i virtuelt rom: Ansys Speos
& VRXPERIENCE;

Treningen varte i fem dager med 8 timer per dag. Totalt ble 40 timers opplæring utført
av spesialister og erfarne forelesere fra Rzeszów University of Technology, representanter
for luftfartsindustrien, og selskaper som tilbyr VR / AR-løsninger i utdanning. Den detaljerte
agendaen for opplæringen er delt inn i bestemte grupper av deltakere er presentert i figur 36:

Fig. 36. Den detaljerte agendaen for den lokale opplæringen i Rzeszów.

Alle kursdeltakere, både før og etter undervisningen, fullførte spørreskjemaer om
forventninger (PRE-undersøkelse) samt opplæringsevaluering (POST-undersøkelse). I figur
37 PRE spørreskjema mal presenteres og i figur 38 - POST spørreskjema mal.
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Fig. 37. Evalueringsspørreskjema– PRE.

Fig. 38. Evalueringsspørreskjema – POST.
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5.1.1. Analyse av resultatene fra PRE-spørreskjemaet
Nesten 24 deltakere deltok på kurset. Halvparten av deltakerne var hovedsakelig
studenter fra Fakultet for elektroteknikk og informatikk ved Rzeszów University of
Technology, og studerte følgende fakulteter: informatikk og automatisering. Den andre
gruppen av deltakere er ansatte i luftfartsindustrien av mange selskaper som ligger i
Podkarpackie-provinsen. Før treningen ble gjennomført, ble det gjennomført en foreløpig
undersøkelse på forventningene som kursdeltakerne har for hele opplæringen. De viktigste
spørsmålene i den foreløpige studien vist i figur 30 er:
1. Hva ønsker du å lære mest av i det teoretiske kurset?
2. Hva ønsker du å lære mest av i det praktiske kurset ?
3. Hvilke emne ønsker du å utforske i opplæringen, viktighet for din organisasjon?
4. Hva er dine spesifikke forventinger fra denne opplæringen?
Når det gjelder det første spørsmålet, svarte flertallet av respondentene at de var
interessert i å lære om både teoretiske og praktiske spørsmål om og spesielt:
•

grunnleggende av ideen VR-systemer, mulige måter å bruke VR / AR, praktisk trening,

•

mulighetene for programvare som støtter bygging av simuleringer, for eksempel
ANSYS, Unity, Blender,

•

bygge enkle løsninger i VR/AR,

•

opprette et 3D-prosjekt og bruke kunstig intelligens til å opprette de interaktive
objektene

•

nye løsninger av opplæringsstykker,

•

viktigste maskinvarespesifikasjoner og VR-funksjoner,

•

metoder for grafisk modellering, både 2d og 3d, inkludert modellering av interaktive
animasjoner.

Med hensyn til et annet spørsmål ønsket deltakerne i kurset å utforske:
•

nye ideer for opplæring implementering, raske måter å forbedre trening,

•

aerodynamisk modellering av fly med fleksibilitet,

•

væskedynamikk og informasjonsflyt numeriske simuleringer,

•

kunstig intelligens og lage simuleringer,

•

prøver å finne nye ideer for å optimalisere interne prosesser,

•

utforme VR-applikasjoner,
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•

utvikling av VR-modeller, Unity 3D, Oculus Rift system.

I forhold til det mest kritiske spørsmålet, om personlige spesifikke forventninger fra denne
opplæringen, ga deltakerne hovedsakelig følgende svar:
•

øke kunnskapen,

•

bli kjent med ANSYS-pakker,

•

praktisk bruk av programvare,

•

metoder og programvare for bruk i cockpiten og ytre miljømodellering,

•

utvide kunnskap om oppslukende læring i VR,

•

finne ny opplæring og innovative løsninger,

•

sjekke hva nye universiteter gjennomfører,

•

VR/AR, Unity Engine, C#-språk, 3D-modellering.
Som man kan se, er forventningene til studentene svært forskjellige og kan ikke

oppfylles i en så kort opplæring. Imidlertid indikerer alle et ønske om å lære om mulighetene
for VR-teknologi og bruken i trening. På grunn av mangfoldet av tilgjengelige teknologier
og løsninger, er det nødvendig å begrense seg til utvalgte teknikker i fremtiden og utvikle
dem i større grad.

5.1.2. Analyse av resultatene av POST-spørreskjemaet etter opplæringen
I POST-undersøkelsen som kursdeltakerne fullførte etter treningen, ble de bedt om å
svare på følgende spørsmål på en karakterskala fra 1 (dårlig) til 4 (utmerket) - Figur 39:
1. Totalt sett er jeg fornøyd med kurset.
2. Programinnholdet støttet læringsmål.
3. Dine personlige mål for dette kurset er oppnådd.
4. Kvaliteten på utdelingsarkene som følger med.
5. Kurslengden var tilstrekkelig til å levere innholdet.
6. Instruktøren(e) var/var forberedt på temaet.
7. Interaktivt og nyttig læringsmiljø.
8. Treningsfasiliteter var egnet for læring.
9. Organiseringen og utarbeidelsen av opplæring var egnet.
10. Jeg lærte noe nyttig.
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11. Jeg er glad jeg kom.
I den videre delen av studien vil vi presentere en analyse av resultatene av POSTundersøkelsene. Som nevnt deltok 24 deltakere i opplæringen. På skalaen fra 1 til 4 svarte
de på de ovennevnte 11 spørsmålene. Videre hadde de mulighet til å gi ytterligere svar på 5
åpne spørsmål, som forble i sammenheng med PRE spørreskjemaet. Den detaljerte
fordelingen av svar er vist i figur 39.
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Fig. 39. Evaluering spørreskjema POST analyse av spørsmålet.

Figur 40 viser fordelingen av svar på spørsmål 1: Samlet sett er jeg fornøyd med
kurset. Som vi kan se, uttrykte alle kursdeltakerne sin tilfredshet med treningen. Median
responsrate var 4 (eller utmerket), med 54% av svarene er 4 (utmerket), 46% (11) som 3
(veldig bra).
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Fig. 40. Fordelingen av svar på spørsmål 1.

Figur 41

viser fordelingen av svar på spørsmål 2:

Programinnholdet støttet

læringsmål. Som vi kan se, evalueringen av innholdet i programmet var tilsvarende god.
Median responsrate var 3,5 (det vil vil vil at 50 % av svarene var 4 (gode), 50 % av svarene
var 3 (veldig gode).

Fig. 41. Fordelingen av svar på spørsmål 2.

Figur 42 viser fordelingen av svar på spørsmål 3: Dine personlige mål for dette kurset
er oppnådd. Analysere diagrammet, kan vi anta at målene satt i begynnelsen av treningen
ble for det meste oppfylt. Median responsrate var 3,2, med 37% av svarene er 4 (utmerket),
46% av svarene er 3 (veldig bra), og bare 17% vurdering 2 (bra).
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Fig. 42. Fordelingen av svar på spørsmål 3.

Figur 43 viser fordelingen av svar på spørsmål 4: Kvaliteten på støttearkene som er
gitt. Kvaliteten og mengden treningsmateriell ble vurdert positivt. Median responsrate var 4,
med 58% av svarene er 4 (utmerket), 34% av svarene er 3 (veldig bra), og bare 8% har en
vurdering på 2 (bra).

Fig. 43. Fordelingen av svar på spørsmål 4.

Figur 44 viser fordelingen av svar på spørsmål 5: Kurslengden var tilstrekkelig til å
levere innholdet. Analysere diagrammet, kan vi anta at på grunn av det store tematiske
omfanget, deltakerne ønsker kurset å være lengre, og det gjenspeiles i evalueringen. Median
responsrate var 3, med 38% av svarene er 4 (utmerket), 54% av svarene er 3 (veldig bra), og
bare 8% gir en vurdering på 2 (bra).
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Fig. 44. Fordelingen av svar på spørsmål 5.

Figur 45 viser fordelingen av svar på spørsmål 6: Instruktøren(e) var/var forberedt
på emnet. Vurderingen av instruktørens team var veldig bra. Median responsrate var 4, med
92% av svarene er 4 (utmerket), mens bare 8% vurdert 3 (veldig bra).

Fig. 45. Fordelingen av svar på spørsmål 6.

Figur 46 viser fordelingen av svar på spørsmål 7: Interaktivt og godt læringsmiljø.
Respondentene vurderte det interaktive og gode læringsmiljøet som det maksimale. Median
responsrate var 4, med 67% av svarene er 4 (utmerket), 29% av svarene er 3 (veldig bra), og
bare 4% vurdering 2 (bra).
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Fig. 46. Fordelingen av svar på spørsmål 7.

Figur 47 viser fordelingen av svar på spørsmål 8: Treningsfasiliteter var egnet for
læring. Treningsfasiliteter var egnet for læring for 71% av respondentene til 4 (utmerket),
25% av svarene på 3 (veldig bra), og bare 4% vurdert 2 (bra). Median respons var 4.

Fig. 47. Fordelingen av svar på spørsmål 8.

Figur 48 viser fordelingen av svar på spørsmål 9: Organisasjonen og utarbeidelsen
av opplæringen var egnet. Organiseringen og utarbeidelsen av trening var egnet i graden av
utmerket for 71% av respondentene, veldig bra for 25%. Bare 4% av alle deltakerne vurderte
organisasjonen som god (mark 2). Median respons var 4.
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Fig. 48. Fordelingen av svar på spørsmål 9.

Figur 49 presenterer fordelingen av svar på spørsmål 10: Jeg lærte noe nyttig. Ved å
analysere diagrammet kan vi se at de fleste av respondentene lærte nye og verdifulle
ferdigheter. Så mange som 54% av respondentene vurderte nytten av treningsinnholdet som
utmerket og veldig bra for 46%. Median responsrate var også 4.

Fig. 49. Fordelingen av svar på spørsmål 10.

Figur 50 presenterer fordelingen av svar på spørsmål 11: Jeg er glad jeg kom. Som
vi kan se, var de aller fleste respondentene fornøyd med sin deltakelse i opplæringen. 79%
av de spurte vurdert maksimal og veldig bra, bare 21%. Median responsrate var også 4.
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Fig. 50. Fordelingen av svar på spørsmål 11.

I POST-undersøkelsen ble det stilt fem åpne spørsmål om den generelle evalueringen
og individuelle meninger om organisasjonen, emnet og omfanget av opplæringen. Disse
spørsmålene ligner på de i det foreløpige spørreskjemaet PRE for å verifisere om deltakernes
forventninger før kursstart er oppfylt, eller om de har andre kommentarer og observasjoner
etter kurset. I de følgende punktene ble svarene på individuelle spørsmål analysert.
Om spørsmål nummer 1: Hva likte du best med det teoretiske kurset? Respondentene,
respondentene uttalte at de var interessert i følgende spørsmål i sin teoretiske opplæring. De
individuelle svarene som gis er som følger:
- multibruk og avansert bruk simulering,
- veldig interessant introduksjon til VR / AR,
- bli kjent med ANYS, Unity, Blender programvare,
- valg av innhold og materiale for varigheten av kurset,
- forklaring av praktisk bruk,
- kort gjennomgang nyeste om teknologi,
- en presentasjon om virtuell prototyping og VR,
- demonstrasjon lærere erfaringer i VR,
- mye kunnskap støttet av praktiske eksempler,
- godt forberedte forelesninger, interaktivitet med studenter, fullverdige presentasjoner,
- høy kompetanse trenere,
- simuleringer i Ansys,
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- skape verden i Unity,
- noen så praktiske gode.
Hva sier spørsmål nummer 2: Hva likte du best med det praktiske kurset? de enkelte
svarene som er gitt, er som følger:
- det enkle og nyttige miljøet med brukervennlige funksjoner,
- mulighet for bruk presenterer programvare,
- praktisk trening,
- steg for steg trening,
- praktisk kurs av Blender programvare,
- arbeid i profesjonell programvare,
- muligheten til å skape i VR,
- praktiske aspekter,
- et raskt blikk om et bredt emne,
- Aircraft Engine Lift Bracket - modellering materialer geometri, strukturelle,
beregningstyper, vurdere resultater,
- klare instruksjoner, muligheten til å lære om nye programmer og deres funksjoner,
- opplever VR, anerkjenner vidd SCADE, Unity, Ansys,
- preparater av arbeidsstasjoner,
- oppdag noen nye nyttige apper,
- for å kunne endre deler av noen konstruksjoner, motorer, grafisk
- VR fallskjerm opplevelsen var den mest interessante og minneverdige,
Ifølge spørsmål nummer 3: Hva tror du kan legges til, droppes eller endres for å
forbedre treningen? Respondentene foreslår at i fremtiden bør et slikt kurs være litt endret
slik at det inkluderer og tar hensyn til følgende aspekter. De individuelle svarene som gis er
som følger:
- flere industribedrifter og etablering for nettverk,
- trening bør ikke være lenger enn 1 time,
- tutorials for nybegynnere,
- flere ganger til VR-hodesett,
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- mer praktiske eksempler,
- den praktiske delen kan være mer avansert,
- lengre forelesninger, lage egen VR-applikasjon,
- mer egnede organisasjoner.
Spørsmål nummer 4: Er det noen andre kommentarer om treningsarrangementet du
ønsker å gjøre? De individuelle svarene som gis er som følger:
- det er en svært nyttig metode for det første e-på ny programvare og teknologi,
- flere arrangementer og samarbeid mellom industri og universitet,
- det bør være lengre fordi det ikke var nok tid til å prøve alt,
- kurset fant sted i en svært positiv atmosfære som bidro til å lære ny kunnskap,
- godt organisert,
Ifølge det endelige spørsmål nummer 5: Hvordan utnytter du opplæringsresultater
og læringsresultater på organisasjonen og den lokale dimensjonen for fremdriften av
prosjektet? respondentene uttalte følgende svar:
- grunnleggende simuleringer for det meste stressanalyse og forskyvninger simuleringer,
- presentert verktøy er egnet for undervisning aktivitet av PRz,
- de gitte temaene har høyt potensial og kan forbedre arbeidet og tillate utvikling av nye
muligheter, validering før distribusjon,
- det utvikler hans sinn,
- det betydelig økt kunnskap om VR / AR-teknologi og SCAD-systemer,
- bruke den i fremtidig arbeid og prosjekter,
- utvidet kunnskap.
Som vi kan se av de presenterte resultatene, er den generelle evalueringen av
treningen utmerket. Man bør bare ta hensyn til noen mismatch av deltakerne i form av nivået
av grunnleggende kunnskap, en konflikt knyttet til ulike nivåer av deltakere. Som du kan se,
noen foretrekker å bruke mer tid på praktiske øvelser, og noen foretrekker å bruke mer tid
på forelesninger og å gjøre alle de trinnvise eksemplene.
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5.2.

Analyse og evaluering av det lokale treningsarrangementet i Ies
Dels Banyols – El Prat del Llobregat, SPAIN (29 september - 2
oktober 2020)

5.2.1. Innledning
Luftfartsindustrien er stadig oppslukt av nye teknologiske løsninger for å tilpasse seg
ulike teknologiske utfordringer og passasjeretterspørsel. Innenfor disse utfordringene kan
Virtual Reality (VR) og AR-teknologi (Augmented Reality) være et flott verktøy for å gi et
hjelpemiddel og forbedring når det gjelder amt-opplæring (Aircraft Maintenance
Technicians). Følgende manuelle detaljer teknikkene som brukes for en didaktisk opplæring
av CFM56 turbin kurs. I et virtuelt miljø, enten VR eller AR, kan det gi et interaktivt, smidig
og trygt miljø for en flyvedlikeholdsstudent, og i sin tur for en opplæringsorganisasjon som
Illa del Banyols sikrer en innovativ treningsmetodikk.
5.2.2. Utvikling av virtuell opplæring
For at opplæring i virtuell virkelighet-systemer skal være effektive, er det nødvendig
å huske realismen til fenomenene og simuleringene som presenteres. Simuleringsscenariene
som opprettes eller scenarier for pedagogisk aktivitet må reprodusere prosesser, objekter og
miljøer så nøyaktig som mulig, på samme måte som den virkelige verden. Et høyt nivå og
kvalitet på opplevelsen er viktig for å tillate effektiv realisering av det pedagogiske målet
vedtatt. VR og AR vil tillate å kartlegge praktisk talt alle prosessene i hvert arrangement og
når som helst. For dette formålet er følgende stadier utført (Fig.51).
Visuell
forberedelse og
design

Opplæring
kontra virtuell
samhandling

Implementering

Fig.51. Diagram over virtuell treningsprosess.

I VR- og AR-applikasjoner er brukeren den sentrale figuren. For å oppnå riktig nivå
av nedsenking og samhandling, må systemet gi brukeren så mange virkelige signaler som
mulig for å erstatte sensoriske opplevelser som berøring, syn og hørsel. For dette formål
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genererer prosjektet vårt bilder av stereoskopiske enheter og bevegelsesgjenkjennings- og
sporingssystemer ved hjelp av kontrollere og sensorer.
5.2.3. Treningsprogram
CFM56-turbinen i VR- og AR-trening ble utført i løpet av 29.-30.september og
01.02.02.00 på de samme fasilitetene i Illa dels Banyols-senteret. To grupper ble dekket: 21
studenter og 3 selskaper fra vedlikeholdssektoren i 14 timer. Metodikken var besøk til
senteret, konferanser og workshops om emner:
•

Emnepresentasjon

•

Introduksjon til VR/AR-teknologi

•

Interaktiv CFM56 kurs – PC

•

Interaktivt CFM56-kurs – AR

•

Interaktivt CFM56-kurs – VR
Treningen varte i fem påfølgende dager med 4 timer leksjoner per dag unntatt

fredager på 2 timer. Totalt ble 14 timers opplæring utført av spesialister og lærere opplevd
av opplæringsorganisasjonen (Illa dels Banyols) og selskapet som leverte virtuell virkelighet
og løsninger for utvidet virkelighet (CampusNet). Den detaljerte agendaen for opplæringen
er delt inn i bestemte grupper av deltakere er presentert i figur 52.
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Figur 52. Den detaljerte agendaen for den lokale opplæringen i Ies Dels Banyols – El Prat del
Llobregat.

Alle kursdeltakere, både før og etter undervisning, fullførte spørreskjemaer om
forventninger (PRE) samt opplæringsevaluering (POST) - vist i fig. 53 og fig. 54.

Fig.53. Evalueringsspørreskjema – PRE.

Page 67 of 94

Fig.54. Evaluation questionnaire – POST.

5.2.4. PRE-Evalueringsskjema (studenter)
Som nevnt ovenfor, før opplæringen, ble det gjennomført en foreløpig undersøkelse
på forventningene som kursdeltakerne har for hele opplæringen hvor følgende resultater ble
oppnådd:
o Synes du kurset er interessant?
o Tror du kurset vil gi deg ny kunnskap?
o Tror du programmet vil oppnå detaljerte kursmål?
o Hva synes du om kvaliteten på kurset?
o Vil varigheten av kurset være tilstrekkelig til å gi omfattende innhold?
o Har du kunnskap om CFM56-turbinen?
5.2.5. Synes du kurset var interessant?
Når det gjelder resultatene av dette punktet, har det blitt observert at 71% av
studentene anser det veldig interessant. Fordelingen av svar for Q1 er vist i fig. 55.
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Synes du kurset var interessant?
Something
Nothing
0%

Quite
29%

A lot
71%

Nothing

Something

Quite

A lot

Fig. 55. Fordelingen av svar for Q1.

5.2.6. Tror du kurset vil gi deg ny kunnskap?
Når det gjelder resultatene av dette punktet, kan det ses at det er en likhet mellom
mye og ganske mye 40%, men det er 9% studenter som vurderer at kurset vil bringe noe til
det. Det er vist i fig. 56.

Tror du kurset vil gi deg ny kunnskap?
Nothing
0%Something
A lot
48%

Nothing

9%

Quite
43%

Something

Quite

A lot

Fig. 56. Fordelingen av svar for Q2.
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5.2.7. Tror du programmet vil oppnå målsettningene for kurset?
På dette punktet kan det ses at 62% av studentene tror at programmet vil oppnå de
detaljerte kursmålene. På den annen side er det 24%, det vil si en fjerdedel av dem tror at
programmet vil oppnå noen av målene. Fordelingen av svar for Q3 er vist i fig. 57.

Tror du programmet vil oppnå målsetningene
for kurset?
Nothing
A lot
Something
14% 0% 24%
Quite
62%

Nothing

Something

Quite

A lot

Fig. 57. Fordelingen av svar for tredje kvartal.

5.2.8. Hva synes du om kvaliteten på kurset?
Når det gjelder kvaliteten på kurset, kan det ses at det allerede er en balanse mellom
mye (24%), ganske mye (43%) og noen (33 %). Denne balansen er viktig siden den vil
definere på slutten av kurset et generelt resultat som omfatter lærerens kunnskap, teknologisk
bruk, etc. Fordelingen av svar for Q4 er vist i fig. 58.
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Hva synes du om kvaliteten på kurset?
A lot
24%

Nothing
0% Something
33%

Quite
43%

Nothing

Something

Quite

A lot

Fig. 58. Fordelingen av svar for Q4.

5.2.9. Vil lengden på kurset være tilstrekkelig til å gi omfattende innhold?
På dette punktet er det mange forskjellige svar der selv 5% mener at varigheten av
kurset ikke er nok til å gi en stor mengde innhold. Den detaljerte fordelingen av svar for Q5
er vist i fig. 59.

Vil lengden på kurset være tilstrekkelig til å gi
omfattende innhold?
A lot Nothing
5%
19%

Something
38%

Quite
38%

Nothing

Something

Quite

A lot

Fig. 59. Fordelingen av svar for Q5.

5.2.10. Har du kunnskap om CFM56-turbinen?
For oss er det viktig å vite om studenten har tidligere kunnskap om CFM56-motoren
og dermed for å verifisere på slutten av kurset om studenten har fått en viktig grad av
kunnskap om noen timer (fig. 60).
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Har du kunnskap om CFM56 turbinen?
Something
28%

Nothing

A lot
Quite
0%
5%

Something

Nothing
67%

Quite

A lot

Fig. 60. Fordelingen av svar for Q6.

Generelt er analysen som følger:
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Q1

Q2
Nothing

Q3
Something

Q4
Quite

Q5

Q6

A lot

Fig. 61. Evaluering spørreskjema POST analyse av spørsmålet.

Som det frem ser man i Fig. 61,synes en stor andel av studentene kurset interessant
og tror at kurset vil gi nytt innhold, men det er en balanse mellom følelse av kvaliteten på
kurset og varigheten.
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5.2.11. PRE opplæringsanalyse (Selskaper)
Tilsvarende er det gjennomført en pre-kursundersøkelse for selskapene som har
deltatt, hvor resultatet har vært følgende:
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Q1

Q2

Q3
Nothing

Something

Q4
Quite

Q5

Q6

A lot

Fig. 62. Evalueringsspørreskjema – PRE-opplæringsanalyse (Selskaper)

Ifølge bedriftsundersøkelser er kurset interessant, og de kan til og med få ny
kunnskap. Detaljer er vist i fig. 62.
5.2.12. POST-Opplæringsanalyse (studenter)
På slutten av kurset ble det gjennomført en ny undersøkelse (POST), hvor følgende
problemer ble tatt i betraktning:
1. Generelt er jeg fornøyd med kurset jeg tok.
2. Kurset har gitt meg ny kunnskap.
3. Programmet har oppnådd detaljerte kursmål.
4. Kvalitet på kurset.
5. Varigheten av kurset har vært tilstrekkelig til å gi flott innhold.
6. Instruktøren(e) er utarbeidet om emnet
7. Interaktive læringsmiljø
8. Treningsfasiliteter var tilstrekkelig for læring
9. Organiseringen og utarbeidelsen av opplæringen var tilstrekkelig
10. Jeg lærte noe nyttig
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11. Jeg er glad jeg kom.
Resultatene har vært som følger:
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Q1

Q2

Q3

Q4
Nothing

Q5

Q6

Something

Q7
Quite

Q8

Q9

Q10

Q11

A lot

Fig. 63. Evalueringsspørreskjema – POST-opplæringsanalyse (studenter)

I Fig. 63 kan du analysere at mer enn 95% av studentene har vurdert at av de 11
spørsmålene 10 er av høy verdi, som kurset har vært tilfredsstillende, har gitt ny kunnskap,
har oppnådd de detaljerte målene, kvaliteten er god, etc. På den annen side er det et
detaljpunkt der studentene definerer at varigheten av kurset ikke har vært nok til å gi et godt
innhold. For dette siste punktet som er beskrevet, er det gitt et utviklingsspørsmål slik at de
kan legge til, forkaste eller endre noe om kurset. Det er viktig å legge til at de fleste studenter
har indikert en forbedring eller utvidelse av materialer, motorkomponenter.
5.2.13. POST opplæringsanalyse (selskaper)
Følgende resultater er oppnådd for postanalysen for selskaper:
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3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Q1

Q2

Q3

Q4
Nothing

Q5

Q6

Something

Q7
Quite

Q8

Q9

Q10

Q11

A lot

Fig. 64. Evalueringsspørreskjema – POST-opplæringsanalyse (selskaper)

Når det gjelder selskapets undersøkelsesresultater etter opplæringen, kan det
konkluderes med at verdiene er mellom ganske og svært høye. Dette indikerer at for bedrifter
aksepteres en opplæring med dette interaktive systemet. Detaljer er vist i fig. 64.
5.2.14. Konklusjon
Fra resultatene innhentet av både studenter og selskaper, kan det konkluderes med at
bruk av virtuell virkelighet i opplæring av motorvedlikehold kan være et nødvendig verktøy
for utvikling av den pedagogiske prosessen. På den annen side, med VR- og AR-teknologier,
kan det oppfattes at de ikke bare er en innovativ løsning, men kan bli en av de viktigste
faktorene for en forbedring i teknisk opplæring. Denne bruken av systemet krever imidlertid
tidligere teknisk forberedelse og en programmeringsprosess der det, i tilfelle av å utvide nye
konsepter eller utvide agendaen for å tilby, er det nødvendig med en tid som må tas i
betraktning før du tilbyr dette produktet.
Til slutt kan det konkluderes med at i henhold til verdiene som er oppnådd av
selskapene og studentene, har en opplæring med dette interaktive systemet blitt akseptert og
godkjent av dem.
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5.3.

Analyse og evaluering av det lokale treningsarrangementet i Italy
(29-th September – 6-th Oktober 2020)

5.3.1. Hovedformål for den lokale opplæringen med tanke på forventet resultater
Den lokale treningsaktiviteten i Italia, "C3 Lokal opplæring i Italia" av Erasmus + Key
Action2 "I-TRACE" -prosjektet, ble utført i samarbeid med European Research Centre
for Design Technologies and Materials CETMA i Brindisi og var ment for studentene i
en femteårs klasse fra Transport and Logistics Course - Aircraft Constructions på I. T.S.T.
"E. Fermi" i Francavilla Fontana (BR) og en student fra Higher Technical Institute for
Sustainable Mobility - Puglia Aerospace Sector (Fig. 65).

Fig. 65. Studenter fra klasse 5A av Transport og logistikk kurs - Fly konstruksjoner av I. T.S.T "E.
Fermi" - Francavilla Fontana (BR) – til høyre, instruktører fra European Research Center of Design
and Materials Technologies CETMA i Brindisi.

Treningsaktivitetene hadde som mål å gi studentene informasjon om opprinnelsen og
utviklingen av utvidet virkelighet (AR) og virtuell virkelighet (VR) i moderne tid, en kort
introduksjonsguide til den fasinerende og komplekse verden av oppslukende undervisning,
som i dag er en raskt voksende sektor.
Fra de tidlige stadiene i utviklingen av AR, studentene har blitt forklart ulike
sporingsmetoder opp til beskrivelsen av grunnleggende prosedyrer for å skape små
applikasjoner på en helt autonom måte. Spesielt ble de viktigste anvendelsene av AR og VR
i ulike teknologisektorer presentert og diskutert, med fokus på mekanisk-luftfarts- og
luftfartsindustrien.
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Spørsmålene i opplæringen ble håndtert gjennom perspektivet til ulike
innholdsområder og en tverrfaglig tilnærming. Det endelige målet var å oppmuntre
studentene til å vurdere og diskutere forholdet mellom dagens digitale teknologier og
innovasjonene forårsaket av innføringen av AR og VR i undervisningen, slik som å gi dem
de grunnleggende teoretiske prinsippene som trengs for å forstå mulighetene og risikoene
som er involvert av de nye teknologiske verktøyene som endrer menneskelivet i det
offentlige rom.
På slutten av opplæringen oppnådde studentene følgende resultater:
•

Kunnskap og forståelse av hovedtrekkene i utvidet virkelighet (AR) og virtuell
virkelighet (VR);

•

Evne til å analysere og kommentere tekster, videoer og problemstillinger som
presenteres under forelesninger, utvikle et kritisk syn på emnene som dekkes og
deres tolkninger;

•

Evne til å bygge et konsept som kan implementeres i en "oppslukende virkelighet";

•

Grunnleggende kunnskap om de viktigste maskinvare- og programvareverktøyene
som trengs for å skape og bruke virtuelt innhold;

•

Oppkjøp av de essensielle filosofiske, psykologiske og kulturelle forestillingene som
gjør det mulig å utvikle en autonom evaluering av AR- og VR-innovasjoner, spesielt
de som er relatert til undervisning og læring, og uttrykker personlige og originale
hypoteser.

•

Oppkjøp av de grunnleggende teoretiske verktøyene som gjør det mulig å håndtere
de teknologiske innovasjonene i nær fremtid og å forstå utviklingen av dagens
digitale teknologier;

•

Oppkjøp av de grunnleggende filosofiske verktøyene som gjør det mulig å forstå
nyhetene forårsaket av AR og VR med henvisning til vår idé om begrepene
tilstedeværelse, personlig, ekte og virtuelle.

5.3.2. Struktur for lokal opplæring i Italy
Treningen ble fulgt av:
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•

I gjennomsnitt 25 studenter fra klasse 5A av Trasport og logistikk kurs -Aircraft
Konstruksjoner av I.T.S.T "E. Fermi" i Francavilla Fontana (BR);

•

En student fra Higher Technical Institute for Sustainable Mobility - Puglia
Aerospace Sector.

Følgende opplæringsmoduler ble implementert i løpet av de distanse- og ansikt-tilansikt-leksjonene ved European Research Centre for Design and Materials Technologies
CETMA i Brindisi – Fig. 66:
I-TRACE – Opplæringsplan "C3 Opplæring i Italia"

Fig. 66. Den detaljerte agendaen for den lokale opplæringen i Italia.

5.3.3. Analyse og evaluering av det lokale treningsarrangementet i Italy
Alle deltakere, både før og etter leksjonene, fylte ut spørreskjemaer om forventninger
(PRE-undersøkelse) og opplæringsevaluering (POST-undersøkelse). Figur 67 viser PREspørreskjemamalen og figur 68 postspørreskjemamalen.
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Fig. 67. Evalueringsspørreskjema - PRE.

Fig. 68. Evalueringsspørreskjema - POST.
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5.3.4. Analyse av de foreløpige resultatene fra spørreskjemaet
Før treningsarrangementet ble det gjennomført en foreløpig undersøkelse om deltakernes
forventninger til hele treningen. De viktigste spørsmålene i den foreløpige studien, vist i fig.
67, er:
-

Hva ønsker du å lære mest i det teoretiske kurset?

-

Hva ønsker du å lære mest i det praktiske kurset?

-

Hvilket emne ønsker du å utforske i treningen, viktig for din fremtid og dannelse?

-

Hva er dine spesifikke forventninger fra denne opplæringen?

Når det gjelder de to første spørsmålene, sa flertallet av respondentene at de var
interessert i å lære både teknisk-praktiske og teoretiske aspekter, og spesielt:
-

de grunnleggende aspektene og funksjonene i Virtual Reality

-

mulige anvendelser av VR i industrisektorene og spesielt i luftfartssektoren

-

informasjon om CETMA, dets oppgaver og dens rolle i Sør-Italia

-

trinnene som trengs for å bygge et enkelt 3D-prosjekt

-

bruk og anvendelser av programvare som Unity, Blender, Solidworks, Autodesk
Maya, etc.

-

modelleringsmetoder, både 2D og 3D

-

bruk av animasjoner som brukes på 3D-tegn og scenarier

-

bruk og typer hodesett for utvidet virkelighet

Med henvisning til et annet spørsmål var deltakerne villige til å lære mer om:
-

bruk av Virtuell virkelighet i skoleutdanning

-

aerodynamisk modellering av fly gjennom 3D-modelleringsprogramvare

-

drift og bruk av hodesett samt mulige bruksområder

-

kunstig intelligens og simuleringsverdenen

-

potensielle anvendelser av oppslukende opplæring i luftfartssektoren

-

utforme programmer og scenarier i Virtual Reality

Page 80 of 94

-

bruken av utvidet virkelighet i industrielle prosesser

I forhold til det avgjørende spørsmålet om studentenes spesifikke forventninger med
hensyn til hele treningsopplevelsen, var de viktigste svarene som følger:
-

gjøre en start på verden av Virtual Reality

-

få ytterligere kunnskap om dette emnet

-

finne ut mer om bruken av programvaren som brukes til å modellere og opprette
3D-scenarier

-

vite mer om oppslukende læring gjennom VR

-

delta på et videre kurs med nytt innhold

-

bruke Virtual Reality til å forbedre læringen på skolen

-

oppleve bruken av Virtual Reality på ulike felt, inkludert hverdagen

-

oppleve bruk av VR-hodesett.
Alle forventningene som studentene uttrykte, viste et ønske om å få innsikt i

potensialet i VR-teknologi. Det må merkes at deres forventninger er mange og varierte, og
dessverre har det ikke vært mulig å håndtere dem alle i detalj og / eller tilfredsstille dem
alle i et så kort kurs; et forslag til fremtiden som kommer ut av analysen av denne
treningsopplevelsen er å designe og foreslå et kurs strukturert i flere moduler som finner
sted over en lengre periode.
5.3.5. Analyse av resultatene fra spørreskjemaet etter opplæringen
Etter opplæringserfaringen ble studentene bedt om å fylle ut en POST-undersøkelse
bestående av 2 deler; i den første delen ble de bedt om å svare på følgende spørsmål på en
klasse skala på 1 (dårlig) til 4 (utmerket) - Fig. 68:
1. Totalt sett er jeg fornøyd med kurset.
2. Programinnholdet støttet læringsmålene.
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3. Dine personlige mål for dette kurset er oppnådd.
4. Kvaliteten på utdelingsarkene som følger med.
5. Kurslengden var tilstrekkelig til å levere innholdet.
6. Instruktøren(e) var/var forberedt på temaet.
7. Interaktivt og godt læringsmiljø.
8. Organiseringen og utarbeidelsen av opplæring var egnet.
9. Jeg lærte noe nyttig.
10. Jeg er glad jeg kom.
Nedenfor er en analyse av resultatene av POST-undersøkelser, for å vurdere det
generelle nivået av studenttilfredshet. Deltakerne svarte på de foregående 10 spørsmålene
på en skala fra 1 til 4, samt 5 ekstra åpne spørsmål; alle var knyttet til spørsmålene i PRE
spørreskjemaet, for å sjekke om kurset hadde oppfylt studentenes forventninger i det hele
tatt eller i det minste delvis. Figur 69 viser detaljfordelingen av svarene.
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Fig. 69. POST Evaluering Spørreskjema, analyse av spørsmål.
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Figure 70 viser fordelingen av svar på spørsmål 1: Samlet sett er jeg fornøyd med kurset.
Som vi kan se, uttrykte alle deltakerne i kurset sin tilfredshet med treningen. Spesielt var
den "veldig gode" responsraten 52%, mens den "gode" responsraten var 48%.

Spørsmål 1

Poor
48%

Good
52%

Very good
Excellent

Fig. 70. Fordeling av svar på spørsmål 1.

Figure 71 viser fordelingen av svar på spørsmål 2: Programinnholdet støttet
læringsmålene. Som vi kan se, var evalueringen av innholdet i programmet like bra. Spesielt
var den "veldig gode" responsraten 64%, mens den "gode" svarprosenten var 36%.

Spørsmål 2

Poor
36%

Good
64%

Very good
Excellent

Fig. 71. Fordeling av svar på spørsmål 2.
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Figure 72 viser fordelingen av svar på spørsmål 3: Dine personlige mål for dette
kurset er oppnådd. Ved å analysere grafen kan vi antyde at målene som ble satt i
begynnelsen av treningen i stor grad ble oppnådd. Spesielt var den "veldig gode"
svarprosenten 36%, mens den "gode" responsraten var 64%.

Spørsmål 3

Poor
36%
64%

Good
Very good
Excellent

Fig. 72. Fordeling av svar på spørsmål 3.

Figure 73 viser fordelingen av svar på spørsmål 4: Kvaliteten på støttearkene som følger
med. Kvaliteten og kvantiteten av undervisningsmaterialet ble positivt vurdert. Spesielt var
den "veldig gode" svarprosenten 36%, mens den "gode" responsraten var 64%.

Spørsmål 4

Poor
36%
64%

Good
Very good
Excellent

Fig. 73. Fordeling av svar på spørsmål 4.

Figure 74 viser fordelingen av svarene på spørsmål 5: Kurslengden var tilstrekkelig
til å levere innholdet. Ved å analysere grafen kan vi antyde at gitt studentenes høye
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forventninger om de tematiske kjernene som dekkes, ville deltakerne ha likt kurset å ha
hatt en lengre varighet; likevel uttrykte de en positiv oppfatning av opplæringsinnholdet
basert på en teoretisk oversikt over temaene ledsaget av praktisk erfaring. Spesielt var den
"veldig gode" responsraten 80%, mens den "gode" responsraten var 20%.

Spørsmål 5

Poor

20%

Good
Very good
80%

Excellent

Fig. 74. Fordeling av svar på spørsmål 5.

Figure 75 viser fordelingen av svarene på spørsmål 6: Instruktøren(e) var/ble
utarbeidet om emnet. Evalueringen av teamet og instruktørene var utmerket. Spesielt var
den "veldig gode" svarprosenten 20%, mens den "gode" responsraten var 80%.

Spørsmål 6

20%

Poor
Good
Very good

80%

Fig. 75. Fordeling av svar på spørsmål 6.
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Excellent

Figure 76 viser fordelingen av svar på spørsmål 7: Interaktivt og godt læringsmiljø.
Respondentene vurderte det gode interaktive læringsmiljøet med en god poengsum.
Spesielt var den "veldig gode" svarprosenten 60%, mens den "gode" responsraten var 40%.

Spørsmål 7

Poor
Good

40%
60%

Very good
Excellent

Fig. 76. Fordeling av svar på spørsmål 7.

Figure 77 viser fordelingen av svar på spørsmål 8: Organisasjonen og utarbeidelsen
av opplæringen var egnet. Organiseringen og utarbeidelsen av opplæringen ble vurdert
som "utmerket" av 60% av respondentene, og "veldig bra" med 40%.

Spørsmål 8

Poor
40%
60%

Good
Very good
Excellent

Fig. 77. Fordeling av svar på spørsmål 8.
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Figure 78 viser fordelingen av svar på spørsmål 9: Jeg lærte noe nyttig. Ved å
analysere grafen kan vi se at de fleste respondentene har lært nye og verdifulle ferdigheter.
Så mange som 32% av respondentene vurderte nytten av treningsinnholdet som
"utmerket" og 68% "veldig bra".

Spørsmål 9

Poor

32%

Good
68%

Very good
Excellent

Fig. 78. Fordeling av svar på spørsmål 9.

Figure 79 viser fordelingen av svar på spørsmål 10: Jeg er glad jeg kom. Som vi kan
legge merke til, var de aller fleste respondentene fornøyd med deltakelse i trening. 80% av
respondentene vurderte kurset som "utmerket" og 20% som "veldig bra".

Spørsmål 10

20%

Poor
Good
Very good

80%
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Excellent

Fig. 79. Fordeling av svar på spørsmål 10.

Etter endt opplæring ble studentene bedt om å fylle ut et evalueringsspørreskjema
bestående av 5 spørsmål om organiseringen av erfaringen, spesifikke aspekter ved
opplæringen og mulig etter bruk av kunnskapen som er oppnådd.
Noen spørsmål som inngår i undersøkelsen var knyttet til de i PRE spørreskjemaet,
for å verifisere, som nevnt ovenfor, nivået av tilfredshet av studentene med erfaring utført
og samle eventuelle kommentarer fra dem. Nedenfor er analysen av spørreskjemaet og,
spesielt, av svarene fra studentene.
Når det gjelder spørsmål nummer 1: Hva likte du best med det teoretiske kurset? ,
studentene ga svar på de ulike aspektene, generelt enig med hverandre; de hyppigste er
som følger:
-

innføringen og presentasjonen av faget

-

kompetansen og kompetansen til trenerne

-

bli kjent med Maya, Unity, Blender programvare

-

valg av innhold og materialer gjennom hele kurset

-

beskrivelsen av anvendelsene av Virtual Reality på ulike teknologiområder

-

presentasjon av mulige jobbmuligheter og studiebaner

-

fortellingen om lærernes personlige erfaringer med VR

-

den aktuelle balansen i emneinnholdet, herunder teori og presentasjon av
praktiske case-studier

-

presentasjonen av anvendelsene av Virtual Reality i luftfartssektoren

-

godt forberedte leksjoner, samspill med de andre studentene og kvaliteten på
opplæringen
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Når det gjelder spørsmål nummer 2: Hva likte du best med det praktiske kurset? ,
svarte elevene for det meste:
-

det faktum at den praktiske delen var tilstrekkelig ledsaget og innledes med en solid
teoretisk del

-

bruk

av

3D-hodesett

for

å

oppleve

VR

både

i

kulturminne-

og

teknologisammenhengene
-

muligheten til å flytte rundt og samhandle i 3D-scenarier

-

bruk av animasjoner

-

det praktiske kurset om Unity-programvare

-

den virtuelle omvisningen til en turbojetmotor

-

det praktiske kurset på Photoshop

-

oppdagelsen og bruken av annen programvare for 3D-modellering
Når det gjelder spørsmål nummer 3: Hva tror du kan legges til, slippes eller endres

for å forbedre treningen? , foreslo elevene noen ideer for å forbedre læringsprosessen.
Nedenfor er studentenes forslag:
-

forlenge varigheten av treningen

-

gi mulighet for mer grundig studie av noe spesifikt innhold som inngår i opplæringen

-

bruke VR-hodesett mer omfattende

-

la studentene faktisk skape et komplekst virtuelt scenario

-

øke antall eksperter og veiledere per student

-

utføre mer spesifikke og detaljerte praktiske aktiviteter

-

for å gi mer tid til hver elev å få praksis i bruk av VR-programvare
Når det gjelder spørsmål nummer 4: Tror du at bruk av oppslukende virkelighet i

skolen og undervisningen kan være en god metode for å hjelpe deg med å oppnå mer
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kompetanse og lære bedre? , er svarene enige om at det kan være et gyldig verktøy når det
brukes i undervisningen; spesielt var svarene:
-

det kan brukes både i utdanning og på arbeidsplassen

-

det ville være et flott alternativ verktøy for å forbedre læring

-

det ville tillate deg å samhandle oppslukende med emnene som dekkes

-

det ville tillate å forstå bedre og studere mer i dybden emnene som dekkes

-

det kan være nyttig for å studere spesifikke problemer som vedlikehold av
mekaniske-aeronautiske deler

-

leksjoner ville bli gjort mer interessant

-

Det kan gjøre det lettere å studere og forstå vanskelige begreper

Når det gjelder spørsmål nummer 5: Etter den tradisjonelle forklaringen på skolen
(med tavla og kritt), vet du emnet bedre ved hjelp av virtuell virkelighet? Hvis du svarer
"ja", tror du at du kan lære det samme emnet ved hjelp av bare oppslukende virkelighet?,
svarene var ganske heterogene; spesielt med henvisning til den andre delen av
spørsmålet, svarte elevene hovedsakelig:
-

emnet bør studeres gjennom verktøyene i Augmented Reality

-

bruk av Virtual Reality kan være et flott verktøy hvis implementert i
undervisningen

-

tradisjonelle undervisningsmetoder er fortsatt effektive i dag

-

det ville være perfekt å bruke begge metodene

-

Virtual Reality forbedrer forståelsen av leksjonsinnholdet

-

Jeg foretrekker en tradisjonell forklaring

-

Jeg ville tilegne meg flere ferdigheter ved hjelp av Virtual Reality

-

det ville være flott å bruke VR-hodetelefoner i klassen

-

Jeg tror at det er komplisert å designe VR-leksjoner, og ikke alle lærerne våre er
forberedt på det

-

det ville også være nødvendig å lære opp lærere om bruk av Augmented Reality

-

bedre læringsresultater ville oppnås hvis Virtual Reality ble implementert i
undervisningen
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-

ved hjelp av Augmented Reality, ville jeg være mer motivert til å studere

-

denne nye metoden ville gjøre det mulig å studere mer i dybden et bestemt
emne

-

bruken av Virtual Reality ville være ideelt i vår sektor; det ville tillate oss å
samhandle med flystrukturen.

For å oppsummere, kan det sies at den samlede evalueringen som følge av analysen
av svarene på spørreskjemaene er helt positive, da studentene har blitt tiltrukket av denne
"nye verden" og ekspertenes kompetanse og hjelpsomhet har tillatt dem å samhandle,
stille spørsmål og sette pris på uttømmende avklaringer.
Men siden utvalget av studenter er ganske variert, både med hensyn til nivåene av
mestring av grunnleggende teknisk og IT-kunnskap og til de enkelte kurs- og motiverende
forventninger, er det ganske åpenbart at det er divergerende meninger om de ulike
emnene som undersøkes av undersøkelsen.
Til slutt kan vi si at erfaringen som utføres har sikkert vært formativ og har stimulert
ikke bare elevene, men også lærerne til å vurdere de store mulighetene som tilbys av
"oppslukende undervisning" som også etter resultatene av denne undersøkelsen
forhåpentligvis kan gradvis og gradvis implementeres i skolen, kanskje akseptere noen
forslag og synspunkter uttrykt av elevene.

6.

Sammendrag
Bruken av virtuell virkelighet i utdanning synes å være nødvendig for utviklingen av

utdanningsprosessen. Det oppfattes ikke bare som en innovativ og ikke-standard løsning,
men det er nå blitt en av de viktigste faktorene som skiller universiteter,
utdanningsleverandører eller opplæringssentre. VR/AR-teknikker kan brukes på mange
problemer, noe som støtter oppkjøpet av hard og myk kompetanse. Imidlertid bør verktøyene
i denne klassen behandles i form av tiltak som støtter de brukte undervisningsmetodene og
-midlene, noe som gjør det mulig å øke effektiviteten av undervisningsprosessen og
introdusere læringsmuligheter på områder så langt utilgjengelige eller vanskelige å få tilgang
til. Personlige øvelser ved hjelp av VR-teknikker kan tilby et bredere spekter av muligheter
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enn tradisjonelle lærebøker, samtidig som de gir mekanismer for å bidra til å undervise i
teoretisk innhold og avanserte verktøy for å spore læringsfremdriften. Spesielt viktig fra
synspunkt av å bruke VR teknikker er muligheten for den lærende å samhandle med
teknologier gjengitt i den virtuelle verden på en lignende måte som den virkelige verden.
Studenter som praktiserer i et trygt virtuelt miljø påvirker ikke funksjonen til virkelige
systemer, bruker ikke forbruksvarer, og kan arbeide med elementer som ikke er tilgjengelige
i et ekte laboratoriemiljø.
Basert på den gjennomførte analysen ble flere bemerkninger og anbefalinger
formulert i omfanget av bruk av VR/AR, noe som kan forbedre effektiviteten, attraktiviteten
og kvaliteten på utdanningen. De viktigste kan angå innføringav VR-teknikker i
læringsprosessen kan sees når det gjelder prosessinnovasjon. En spesiell vanskelighet med
den utbredte bruken av VR er de høye kostnadene ved kjøp og programvare for bruk, samt
den kostbare og tidkrevende utviklingen av applikasjoner og leksjonsscenarier. Også
mangelen på praktiske løsninger for effektiv integrering av visuelle stimuli i kroppen kan
være et problem, noe som kan resultere i en såkalt kognitiv feil. Derfor er det så viktig at
enhver beslutning om å introdusere VR-teknikker til undervisningsprosessen til en gitt
modul innledes med en grundig analyse av tekniske muligheter og konseptbevis.
Analysen viser at noen studenter føler effekten av motorisk sykdom, ubehag, kvalme
og svimmelhet mens de arbeider i et virtuelt virkelighetsmiljø. Det er nødvendig å intervjue
deltakerne i opplæringen om sine predisposisjoner, erfaringer med VR-teknologi,
synshemminger, sykdommer, etc. før klassene. For eksempel kan spesifikk synshemming
(f.eks. dominansen av ett øye i studenten) føre til overlapping av de viste bildene, noe som
igjen forårsaker betydelig ubehag for studenten i mottak av den tredimensjonale modellen.
Til slutt er det verdt å være spesielt oppmerksom på kostnadene, og den lange
perioden med utarbeidelse av opplæringsmateriell innebærer behovet for å spre
implementeringsprosessen for VR-teknologi til trinn. VR/AR-miljøet sermes som gir et stort
potensial og mulighet for å implementere videre utviklinger, designendringer eller tekniske
avvik i svært fleksibel forstand basert på ekspertbrukeres kommentarer. Oppslukende
miljøer støttet AR og største fordel over de fysiske modellene ble avslørt som, det er ikke
nødvendig å konstruere eller sende manuelt til forskjellige steder for gruppediskusjoner, i
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stedet sende søknad gjør er betydelig effektiv. Det er mulig å implementere "LEAN
THINKING" effektivt med støtte av virtuelle verktøy som støttes i oppslukende miljøer.
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