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Rezumat Principiul utilizat pentru elaborarea 

modelelor virtuale ale elementelor sistemului osos, 

muscular, articular, circular, etc., se bazează 

întotdeauna pe secţiuni seriate obţinute în urma unor 

scanări ale corpului uman cu ajutorul unui computer 

tomograf, şi se pot utiliza diferite tehnici descoperite în 

domeniu, aparatura ultra modernă şi a soft-urilor 

existente în prezent. Procedura de elaborare a 

modelelor osoase virtuale este constituită din mai 

multe etape: de prelucrare a imaginilor CT urmând 

scalabilitatea imaginilor cu ajutorul soft-ului ImageJ şi 

realizarea modelului osos virtual prin utilizarea soft-

ului CATIA V şi a informaţiilor obţinute cu ajutorul 

UltrEdit-ului. 
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Abstract The principle used to develop virtual models 

of the skeletal system, muscular, joint, circular, etc., 

always rely on sections seriate obtained following 

some scans of the human body using a computer 

tomogram, and may use different techniques found in 

the field, ultra modern and aparaturia of software in 

existence today. Drafting patterns virtual bone consists 

of several stages: CT Imaging and scalability using 

imaging software ImageJ and achieving virtual bone 

by using Design Software CATIA V and of the 

information obtained with the help of UltrEdit. 
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1 INTRODUCERE 
Aparatul stomatognat (dento-maxilar) este 

compus din oasele maxilare, articulaţia 

temporo-mandibulară, muşchii mobilizatori ai 

mandibulei, muşchii oro-faciali, limba, 

glandele salivare, mucoasa cavităţii bucale, 

tegumente, care îndeplinesc funcţiile de 

stabilire a dimensiunilor verticale de ocluzie, 

secţionarea alimentelor, masticaţie, stimulare 

gustativă, autocurăţire, deglutiţie, fonaţie, 

mimică.  

Articulatia temporo-mandibulara reprezintă 

conexiunea dintre mandibula şi osul 

temporal, os ce este situat în partea laterală a 

cutiei craniene. În momentul efectuării unei 

mişcări de deschidere, extremităţile rotunjite 

ale mandibulei, numite condili, glisează pe 

nişte suprafeţe concave plasate în osul 

temporal, iar în momentul închiderii cavităţii 

bucale, aceşti condili alunecă în poziţia lor 

iniţială. 

În acestă lucrare prezentăm un studiu privind 

1 INTRODUCTION 
The "stomatognat" (dento-maxillary) is 

composed of the bones and jaws, 

temporomandibular joint, mobilizing muscles 

of the mandible, oro-facial muscles, tongue, 

salivary glands, the lining of the oral cavity, 

skin, fulfilling the functions setting the 

vertical dimensions of occlusion, slicing 

food, mastication, gustatory stimulation, self, 

deglutition, phonation, facial expressions.  

The temporomandibular joint is the 

connection between the mandible and the 

temporal bone, the bone that is located in the 

side of your head. At the time of the opening 

movements, the rounded extremities of the 

mandible, called condili, drag some concave 

surfaces placed in the temporal bone, and at 

the close of the oral cavity, these condili slip 

in their original position. 

In this paper we present a study on the 

development of virtual models of the human 

skull. 
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elaborarea modelelor virtuale a craniului 

uman. 
 

 
Figura 1 Craniul uman şi articulaţia temporomandibulară 

Figure 1 The human skull and temporomandibular joint 

 

2 MODELAREA VIRTUALA A 

CRANIULUI UMAN 
2.1 Procedura de elaborare a modelelor 

osoase virtuale 

Pentru elaborarea modelelor virtuale 

ale elementelor sistemului osos, muscular, 

articular, circular, etc., se pot utiliza diferite 

tehnici descoperite în domeniu, aparatura 

ultra modernă şi a soft-urilor existente în 

prezent. 

 Principiul utilizat se bazează 

întotdeauna pe secţiuni seriate obţinute în 

urma unor scanări ale corpului uman cu 

ajutorul unui computer tomograf  (CT). 

Procedura de elaborare a modelelor 

osoase virtuale este constituită din mai multe 

etape: 

- - prima etapă este etapa de prelucrare 

a imaginilor CT urmând scalabilitatea 

imaginilor, cu ajutorul soft-ului ImageJ, apoi 

prin diferenţieri de contrast sunt  reţinute 

numai suprafeţele ce servesc la reconstrucţia 

modelului osos virtual.  

- a doua etapă  constituie realizarea 

modelului osos virtual prin utilizarea soft-ului 

CATIA V şi a informaţiilor obţinute cu 

ajutorul UltrEdit-ului.  

Primul pas al acestei etape îl constituie 

importarea acestor puncte, obţinându-se un 

„nor de puncte”, ce descrie forma volumică a 

modelului osos virtual în vederea 

2 VIRTUAL MODELING of 

HUMAN SKULL 
2.1 Procedure for drafting patterns virtual 

bone 

To develop virtual models of the skeletal 

system, muscular, joint, circular, etc., you can 

use different techniques found in the field, 

ultra modern equipment and software in 

existence today.  

The principle used is based always on 

sections seriate obtained as a result of  some 

scans of the human body using a computer 

tomogram (CT). 

Drafting patterns virtual bone consists of 

several stages: 

-the first stage is the stage of CT Imaging and 

scalability using imaging software ImageJ, 

then through the differentiation of contrast,  

there are retained areas that serve to the 

reconstruction of the  model virtual bone. 

-the second stage constitutes the 

development of the virtual bone by using the  

Design Software CATIA V and the 

information obtained with the help of 

UltrEdit. 

The first step of this stage is to import these 

points, obtaining a "point cloud", describing 

the specific shape of the bony virtual model 

for its reconstruction, as represented in 

Figure 2. 
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reconstrucţiei acestuia, aşa cum este 

reprezentat în figura 2. 

 

 
Figura 2 Norul de puncte al mandibulei importat  în CATIA 

Figure 2 The cloud of points of mandible imported in CATIA 

 

Al doilea pas din cadrul acestei etape îl 

constituie discretizarea în elemente de formă 

în vederea reconstrucţiei suprafeţelor ce vor 

îmbrăca modelul virtual osos, aspect 

prezentat în figura 3. 

 

The second step in this phase is the meshing 

elements for the reconstruction of the areas 

you will clothe virtual model bone, shown in 

Figure 3 

 

 

Figura 3. Discretizarea în elemente de formă pentru reconstrucţia craniului 

Figure 3. Meshing elements of shape for skull reconstruction 
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Figura 4. Generarea formei volumice a femurului cu ajutorul suprafeţelor  

Figure 4. Volumetric shape generation of femur using surfaces 

 

2.2 Obţinerea modelului virtual al 

craniului uman 

 Pe baza consideraţiilor generale s-a 

realizat o interfaţă pentru transferul 

modelelor virtuale ale cutiei craniene şi 

mandibulei din CATIA în  SolidWorks  apoi 

în ADAMS View. În figura 5 este prezentat 

modelul virtual al craniului uman importat in 

acest soft. 

 

2.2 Obtaining virtual model of the human 

skull 

On the basis of General considerations, there 

has been realised  an interface for the transfer 

of virtual models of the box and the mandible 

of cranial CATIA in SolidWorks then 

ADAMS View. In Figure 5 is the specimen 

of human skull imported in this software. 

 

 
Figura 5. Modelul virtual al craniului uman importat în soft-ul ADAMS 

Figure 5. Virtual model of the human skull imported into the software ADAMS 
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2.3 Specificarea caracteristicilor mecanice 

pentru elementele osoase din structura 

craniului uman 

Pentru specificarea caracteristicilor mecanice 

ale elementelor osoase s-au utilizat date 

existente în literatura. Având în vedere 

structura oaselor craniene, asupra modelului 

virtual vor fi definiţi parametrii caracteristici 

osului compact (densitate şi modulul de 

elasticitate longitudinală). În figura 6, sunt 

prezentate detalii ale modalităţii de definire a 

proprietăţilor mecanice. 

 

2.3 Specifying mechanical characteristics 

of bone structure for human skull 

For specifying the characteristics of 

mechanical bone items,  there were used 

existing data in literature. Having regard to 

the structure of the cranial bones, the virtual 

model will be defined features compact bone 

parameters (density and longitudinal 

elasticity module). In Figure 6, are presented 

details of how the definition of mechanical 

properties. 

 

  
 

 
 

Figura 6 Definirea proprietatilor caracteristice osului compact pentru mandibulă si pentru 

oasele din structura craniului uman. 

Figure 6 Defining characteristic properties for compact bone and mandible bones in human 

skull structure. 
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2.4 Identificarea şi definirea unor puncte 

care definesc poziţionarea cuplelor 

cinematice la nivelul articulaţiei temporo-

mandibulară 

Au fost identificaţi şi definiţi 5 

markeri pentru poziţionarea cuplei cinematice 

la nivelul articulaţiei temporo-mandibulară. 

Pentru identificarea poziţiei acestei articulaţii 

au fost necesari numai 3 markeri, ceilalţi 2 

fiind utilizaţi pentru fixarea maxilarului şi a 

cutiei craniene ca poziţie în spaţiu, aşa cum 

se observă în figura 7.  Elementele ce 

urmează să fie analizate sunt considerate 

rigide.  

 

2.4 Identification and definition of 

the points that define the positioning of the 

kinematic joints of temporomandidular 

action couplings 

There have been identified and 

defined 5 markers for positioning the 

kinematic joints temporo-mandibular 

coupling. To identify the position of the joints 

were required only 3 markers, the other 2 

being used for fixing jaw and skull-like box 

position in space, as seen in Figure 7. Items 

to be analyzed are considered rigid. 

 

 
 

Figura 7. Definirea markerilor utilizaţi in vederea pozitionarii cuplelor cinematice pentru 

mandibula si maxilar. 

Figure 7. Defining markers use for kinematic positioning with couplings for mandible and 

maxilla 

 

2.5 Definirea cuplelor cinematice 

echivalente ale articulaţiei temporo-

mandibulară 

Modelul virtual al cutiei craniene a 

fost considerat fixat în spaţiu împreună cu 

maxilarul. În figura 8 sunt prezentate cuplele 

cinematice pentru articulaţia temporo-

mandibulară.  

Cuplele cinematice adoptate pentru 

această articulaţie fiind unele de rotaţie, de 

clasa V-a, iar utilizarea acestora fiind posibilă 

numai pentru studiul mişcării de urcare-

coborâre a mandibulei care simulează 

2.5 Defining cinematic equivalent cuplelor 

of the temporo mandibular joint 

 The virtual model of the cranial box was 

considered fixed in space together with the 

jaw. In Figure 8 there are given emergency 

Couplers for the Temporomandibular joint 

kinematic mandibular. 

Emergency couplers transmissions adopted 

for this being some rotating hinge, class V, 

and their use is only possible for the study of 

the movement of ascent-descent of the 

mandible which simulates the process of 

mastication. 
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procesul de masticaţie.  

 

 
 

Figura 8 Definirea cuplei de rotatie dintre mandibula si maxilar pentru miscarea de urcare-

coborâre a mandibulei care simulează procesul de masticaţie 

Figure 8 Defining the coupling of rotation of the mandible and maxilla for movement of 

ascent-descent of the mandible which simulates the process of mastication 

 

2.6 Aplicarea legii de mişcare la nivelul 

articulaţiei temporo-mandibulare 

 Polinomul de interpolarea care 

guvernează legea de mişcare a acestei 

articulaţii este cel din relaţia (1) iar legea de 

mişcare rezultată în urma procesării numerice 

a modelului matematic pentru aceasta 

mişcare, cu ajutorul soft-ului MAPLE. În 

figura 9 este prezentat un detaliu pentru 

modalitatea de definire a acestei legi de 

mişcare.  

 

 2.6 Application of law of motion in 

temporo-mandibular joint 

The polynomial interpolation of governing 

law of motion of the joints is the relationship 

(1) and the law of motion results from 

numerical processing of the mathematical 

model for this movement, with the help of 

software MAPLE. 

In Figure 9 is presented a detail for the 

manner of defining this law of motion 

6

543

2

mandibula

70670538323673.1

36278940617624.12271682295217.144822237825418.53

6712490671012.8973079623965978311904928535062.2 M

t

ttt

ttgrd
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Figura 9  Introducerea legii de miscare  pentru miscarea de urcare-coborâre a mandibulei care 

simulează procesul de masticaţie 

Figure 9 Introduction the law of movement for the movement of ascent-descent of the 

mandible which simulates the process of mastication 

 

3 CONCLUZII 
- s-a fost obţinut modelul virtual al unui 

craniu uman utilizat în scopul studierii 

mişcărilor de deschidere – închidere şi de 

masticaţie ale mandibulei şi maxilarului; 

- alternativă utilizată în cadrul dezvoltării 

acestui model virtual poate fi aplicată, nu 

numai pentru modelarea elementelor osoase 

dar şi pe alte modele care prezintă o structură 

geometrică cu grad de complexitate ridicat; 

- este importantă cunoaşterea mişcării de 

coborâre a mandibulei şi dimensiunea pe care 

trebuie să o aibă deschiderea maximă. 

 

3 CONCLUSIONS 
- virtual model has been obtained of a human 

skull used in order to study the movements of 

opening – closing and Mastication of the 

mandible and maxilla; 

- alternative used in the development of this 

virtual model can be applied not only for 

shaping bone elements but also on other 

models that have a geometric structure with 

high degree of complexity; 

- it is important to understand the movement 

of the descent of the mandible and the size 

must have maximum span. 
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