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Program przeznaczony jest do użytku wyłacznie dla specjalistów. 

Program przeznaczony jest do wspomagania procesu diagnostyki w ortodoncji, wizualizacji okluzji 
wirtualnych modeli 3D, planowania pozycjonowania oraz wspomagania procesu klejenia zamków 
ortodontycznych. 
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Wymagane jest bezwzględnie zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem 
pracy z programem i stosowanie się do wszystkich zaleceń i zastrzeżeń.
Program DDP-Ortho przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy specjalistów i dla 
poprawnego użycia wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej jak również uprawnień 
do wykonywania zawodu lekarza 
Zaleca się zachowanie instrukcji używania oraz używanie jej w przypadku wątpliwości. 
Nie zastosowanie się do instrukcji może powodować nieprawidłowe działanie programu 
i/lub powstanie ryzyka generowania nieprawidłowych wyników a w konsekwencji 
powstanie zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów.
Producent i dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za nieumiejętne posługiwanie 
oprogramowaniem niezgodne z niniejszą instrukcją używania.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje algorytmy używane w oprogramowaniu do 
wyliczania wskaźników i innych parametrów do diagnostyki medycznej. Ich użycie jest 
dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania ich przez użytkownika w takiej 
formie i z takim sposobem działania jak są, a użytkownik będzie używał ich z pełną 
świadomością ograniczeń i możliwych błędów merytorycznych, za które producent 
oprogramowania nie odpowiada. 
Przed rozpoczęciem pracy z programem zaleca się skorzystanie z asysty technicznej w 
tym prezentacji i kursu nauki obsługi programu. 
Program DDP-Ortho używa do pracy danych ze skanerów 3D. 
Jakość działania programu (w tym dokładność pomiarów itd.) zależy wprost od danych 
wejściowych.
W przypadku niewystarczającej jakości danych wejściowych program może pracować z 
jakością niewystarczającą do użycia wyników jego pracy do wspierania procesu 
leczenia. 
Oceny jakości materiałów wyjściowych (skany 3D modeli) oraz wyników działania 
programu dokonuje lekarz – użytkownik programu, który odpowiedzialny za prawidłową 
realizację procedury medycznej. 
Lekarz – użytkownik diagnozuje poprzez dokonanie oceny materiału medycznego i 
przygotowuje leczenie zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do działania programu użytkownik 
powinien niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem i producentem oraz przekazać 
odpowiednie informacje. W takim przypadku użycie wyników działania programu do 
jakichkolwiek zastosowań medycznych jest całkowicie wykluczone.
W przypadku powzięcia informacji o możliwym wystąpieniu incydentu medycznego z 
udziałem oprogramowania DDP-Ortho użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym dystrybutora i producenta oprogramowania.
Program DDP-Ortho nie jest dedykowany do pracy z żadnym konkretnym zewnętrznym 
systemem (tomograf, skaner 3D, drukarka 3D, system CAD/CAM) i w przypadku 
takiego zastosowania użytkownik jest odpowiedzialny za sposób użycia programu z 
systemem zewnętrznym oraz za ewentualne niezbędne dopasowanie techniczne danych 
wejściowych i wyjściowych. 



Minimalne wymagania sprzętowe:
Dla systemu operacyjnego Windows 7/8:

 Pamięć RAM: 4-8 GB
 Procesor i5 3.0 GHz
 Dysk twardy 250 GB
 Karta graficzna Geforce/ATI/Intel z minimum 2 GB RAM

Dla systemu operacyjnego Mac OSX:

 Pamięć RAM: 4-8 GB
 Procesor i5 3.0 GHz
 Dysk twardy 250 GB
 Karta graficzna Geforce/ATI/Intel z minimum 2 GB RAM
 Mac OSX 10.6 lub nowszy

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zaniechać wyników działania programu 
do celów realizacji procedur medycznych i skontaktować się z dystrybutorem lub 
producentem w celu wyjaśnienia sytuacji.
Użycie wyników działania programu jako danych wejściowych dla zewnętrznego 
systemu CAD/CAM w celu przygotowania wsparcia dla zabiegów medycznych musi 
być poprzedzone upewnieniem się, że wyniki działania programu są poprawne pod 
względem medycznym i technicznym oraz że mogą być bezpiecznie użyte z tym 
zewnętrznym systemem. 
Niepoprawne użycie programu DDP-Ortho z systemem zewnętrznym może prowadzić 
do powstania ryzyka dla zdrowia i życia pacjenta. 

UWAGA! 
Producent oprogramowania zastrzega możliwość zmian i ulepszeń w programie. 
W przypadku powzięcia przez użytkownika informacji o możliwym ulepszeniu 
programu i dostarczenia tej informacji do dystrybutora lub producenta, producent 
zobowiązuje się rozważyć propozycje zmian i w miarę możliwości je zrealizować.

UWAGA! 

Wersje oprogramowania przeznaczone do pracy w określonym roku oznaczone są jako: 
„X.Y _ RRRR” gdzie: „ X” i „Y” oznaczają numer wersji; np. „1.0”, a „ RRRR” 
oznacza rok na który przeznaczona jest bieżąca wersja; np. „2014”. Oznaczenie 
przykładowe wersji oprogramowania „1.1_2014” oznacza wersję oprogramowania „1.1” 
przeznaczoną do pracy w 2014 roku.
Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej aktualizacji oprogramowania na dany rok 
przez kontakt z dystrybutorem lub producentem oprogramowania. 
Brak wersji oprogramowania aktualnej na dany rok oznacza zakończenie wspierania 
oprogramowania przez producenta i zwalnia wytwórcę i dystrybutora z 
odpowiedzialności. 
Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lekarskie powstałe w związku z 
używaniem nieaktualnej wersji oprogramowania.

Używanie oprogramowania na komputerze nie spełniającym wymagań sprzętowych, 
komputerze niesprawnym technicznie lub w inny sposób nie pozwalającym na 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem wyrobu medycznego (oprogramowania) może 
prowadzić do nieprawidłowości działania programu.
Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu 
komputerowego a w przypadku wątpliwości skorzystać z profesjonalnego serwisu, w tym 
z porady dystrybutora lub producenta oprogramowania. 



 Wszelkie uwagi odnośnie działania programu należy kierować do dystrybutora w formie
telefonicznej, listownej lub mailowej. Forma komunikacji przez pocztę elektroniczną wymaga
faktu potwierdzenia otrzymania wiadomości ze strony dystrybutora.

 Aktualizacje oprogramowania dostępne są na stronie dystrybutora.
 Sposób dystrybucji: Oprogramowanie dystrybuowane jest wyłącznie w formie plików

pobieranych ze strony internetowej dystrybutora. Nie przewiduje się dystrybucji w formie
nośników fizycznych (płyty CD, DVD, Blu-Ray). Instrukcja używania udostępniana jest na
stronie dystrybutora i może zostać wydrukowana w razie potrzeby przez użytkownika.

1.1 Co jest potrzebne do wykonywania analiz wirtualnych modeli ?

Żeby móc pracować z wirtualnymi modelami należy:
- zainstalować program DDP-Ortho
- zapoznać się z instrukcją użytkowania (dział "Instrukcja") oraz ściągnąć lub zamówić filmy
instruktażowe
- wysłać do laboratorium wyciski, na ich podstawie wygenerowany zostanie model wirtualny i
odesłany w postaci pliku gotowego do użytkowania w DDP-Ortho – tę procedurę wykonuje się dla
każdego wycisku, wykonanie modelu 3D jest usługą płatną. Z działu "Pliki" można ściągnąć
przykładowe modele na których można wypróbować działanie programu.

1.2. Instalacja i uruchamianie programu

Aby zainstalować program należy uruchomić plik instalatora i postępować zgodnie z poleceniami 
instalatora. 

Wsparcie techniczne, aktualizacja, zgłaszanie uwag od 
użytkowników.

ORTLAB Sp. z o.o.
ul. Krótka 29/31
42-200 Częstochowa
POLAND

tel. +48 343671822
e-mail: info@ortolab.com.pl

 Podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucję, aktualizację i przyjmowanie uwag jest oficjalny
dystrybutor, firma:



Ekran początkowy instalatora, należy wcisnąć "Dalej" ("Next"). 

Następnie przeczytac i zaakceptować umowę licencyjną: 



...wprowadzić ścieżkę folderu, w którym program DDP-Ortho ma być zainstalowany (można 
zostawić domyślną) i wcisnąć "Dalej" ("Next"), 



...podać nazwę folderu w menu "Start", w którym mają zostać umieszczone skróty programu DDP-
Ortho i następnie wcisnąć "Dalej" ("Next"), 

...wybrać czy na pulpicie ma zostać umieszczona ikona programu DDP-Ortho czy nie i następnie 
wcisnąć "Dalej" ("Next"), 



..Należy upewnić się, że wszystkie opcje podane instalatorowi są poprawne i wcisnąć 
"Instaluj" ("Install"). 

Po zainstalowaniu program można uruchomić z menu "Start" lub dwukrotnie klikając jego ikonkę na 
pulpicie (jeśli została utworzona). 



2. Podział ekranu w programie DDP-Ortho

Ekran w DDP-Ortho jest podzielony w następujący sposób: 

"Menu" umożliwia dostęp do wszystkich opcji oferowanych przez program. 

"Pasek narzędzi" umożliwia szybki dostęp do niektórych (częściej używanych) opcji programu. 

"Obszar roboczy" to miejsce gdzie wyświetlany jest model i gdzie wykonywana jest większość operacji. 

"Zakładki" (panele) pełnią funkcję pomocniczo-informacyjno-sterującą. Przełączania pomiędzy nimi dokonuje się klikając na jednej z pozycji w rzędzie 
ikon przełączających panele. Panele mogą być ukrywane za pomocą ikony lub odpowiedniej pozycji w menu ( Okno->Pokaż/Ukryj wszystkie zakładki) 

Grupy przycisków w pasku mogą być odłączane aby umieścić je w dogodnym dla użytkownika miejscu na ekranie. Podobnie obszar paneli. Panele mogą 
być zadokowane do jednej z 4 krawędzi ekranu lub stanowić osobne przesuwne okna. Aby przesunąć element interfejsu musisz chwycić za kropkowany 
element i przeciągnąć go w inne miejsce: 



Układ paneli może być również konfigurowany z poziomu menu:

Oto krótki opis poszczególnych paneli: 

Zakładka "Obiekty 3D" zawiera listę wszystkich elementów (obiektów), z których składa się model (czyli zębów i podniebienia). Za 
pośrednictwem tej zakładki możliwy jest wybór obiektów, zmiana ich nazwy, koloru, widoczności i przezroczystości. Są tu również narzędzia 
umożliwiające użytkownikowi manipulowanie poszczególnymi zębami, grupami zębów oraz zmianę niektórych własności kinematycznych zęba 
(środek obrotu, pozycja osi długiej). Te funkcje opisane są szerzej w dalszej części instrukcji. 

Zakładka "Analizy" zawiera kolejne podzakładki. Każda z nich zawiera wyniki analiz, odpowiednio : Popovicha, Korkhausa, Boltona, symetrii, 
Ponta, Lundstroma, Tonna, Anterio i wskaźnika PAR. Opis procedury wykonania powyższych analiz jest przedstawiony w dalszej części 
instrukcji. Z tego poziomu dokonuje się również pomiaru szerokości, wysokości pojedynczych zębów i segmentów zębów. 

Zakładka "Analizy" zawiera kolejne podzakładki. Każda z nich zawiera wyniki analiz, odpowiednio : Popovicha, Korkhausa, Boltona, symetrii, 
Ponta, Lundstroma, Tonna, Anterio i wskaźnika PAR. Opis procedury wykonania powyższych analiz jest przedstawiony w dalszej części 
instrukcji. Z tego poziomu dokonuje się również pomiaru szerokości, wysokości pojedynczych zębów i segmentów zębów. 

Obiekty 3D

Analizy

Łuki



Tutaj znajduja sie wyniki luzno wykonywanych pomiarów (liniowych, katowych, np. odleglosci miedzy zebami, wymiary zebow...) W tej 
zakladce znjduje sie rowniez podzakladka z opcjami zwiazanymi z programami pomiarowymi. W dalszej czesci instrukcji jest temu 
zagadnieniu poswiecony osobny rozdział. 

Podreczny system notatek korespondujacych z miejscami oznaczonymi bezposrednio na modelu. 

Zakładka „Artykulator” pozwala użytkownikowi na rotacje i przemieszczanie żuchwy względem szczęki. Dokłady opis funkcjonalności znajduje 
się w dalszej części intstrukcji poświęconej temu modułowi. 

Tutaj użytkownik może wykonać i przeglądać zdjęcia zarówno dołączone do modelu i wykonane w programie DDP-Ortho. Zakładka 
przedstawia miniatury zdjęć, które po kliknięciu można oglądać w oryginalnym, powiększonym rozmiarze. 

Zestaw narzędzi umożliwiających wydzielenie części powierzchni siatki modelu tak by stanowiła osobny obiekt – pojedynczy ząb. Do każdego 
zęba dodawany jest symboliczny korzeń. Parametry symbolicznego korzenia (oś długa, rozmiar) mogą być edytowane. W panelu znajdują się 
również narzędzia umożliwiające symulację przemieszczenia zębów pod wpływem działania drutu ortodontycznego. 

Narzędzia do wykonania analizy cefalometrycznej. Tworzenie, porównywanie 2 cefalometrii, narzędzia pomocnicze dla chirurga. To wszystko 
znajduje się w tym panelu. Cefalometrie można również importować/eksportować (operacje na plikach cefalometrii znajdziesz w menu 
głównym - sekcja Plik) 

Opcje związane z ustawieniami zamków na poszczególnych zębach. Dostępne opcje umożliwiają wybór typu zamka i precyzyjne usytuowanie 
go na zębie. Stosowanie zamków nieodłącznie związane jest z użyciem łuków na których są osadzone. Dla ułatwienia część tych samych 
parametrów występuje zarówno w zakładce „Łuki” jak i w zakładce „IPA” 

Pomiary

Notatki

Artykulator

Zdjęcia

Setup

Cefalometria

IPA



3.1. Wczytywanie modelu z pliku

Aby wczytać model z pliku należy wybrać opcję "Otwórz model" z menu "Plik" lub kliknąć przycisk : 

a następnie w okienku, które się pojawi, wskazać wybrany plik. Menu "Plik" zawiera także listę kilku ostatnio otwieranych plików. 

Aby otworzyć jeden z ostatnio otwieranych plików wystarczy wybrać go z listy. 

3.2. Zapisywanie modelu do pliku 

Zapisać model można na dwa sposoby. Wciśnięcie przycisku 

lub wybranie opcji "Save" z menu "File" powoduje zapisanie modelu (wraz ze wszystkimi zmianami) do tego samego pliku, z którego został on wczytany. 
Żeby zapisać model do nowego pliku należy wybrać opcję "Zapisz jako" i w okienku, które się pojawi podać nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany 
model. 



3.3. Informacje o modelu

Każdy model może być modyfikowany przez użytkownika wiele razy. Aby sprawdzic aktualny stan modelu należy wybrac z menu pozycję Plik/Informacje o 
modelu. 

Są dwa różne sposoby kontrolowania stanu modelu (pozycja zębów, ich widoczność, pozycja żuchwy itd.). Licznik modyfikacji zlicza ile razy aktualny 
model został zapisany. Jednakże model zawiera dane które użytkownik może modyfikować (jak pomiary zębów, wskaźniki, łuki...) nie zmieniając stanu 
modelu. Aby upewnic się, że aktualny model jest oryginalnym modelem należy sprawdzić cyfrowy podpis pliku. 



3.4. Informacje personalne

Aby uzupełnić informacje personalne o pacjencie, z którym związany jest model wybierz opcję Plik->Informacje personalne z menu głównego. Otworzy się 
nowe okno, gdzie możesz uzupełnić dane personalne pacjenta włącznie ze zdjęciem (przydatne do szybkiej identyfikacji przypadku). Zdjęcie może być 
wybrany spośród tych dołączonych do modelu lub z dowolnego zewnętrznego folderu (przeglądaj dysk wywołując opcję Wybierz zdjęcie z dysku.) 



4. Widoki modelu

Program może pracować w kilku trybach wyświetlania modelu. Tryby te to: "Sześć widoków", "Cztery widoki", "Dwa widoki" "Widok normalny", "Widok kolizji" i 
"Widok okluzogramu". 

4.1. „Sześć widoków”, „cztery widoki” i „dwa widoki”

Wszystkie z tych trybów wyśeiwtlają model odpowiednio w 6,4 i 2 osobnych oknach. W każdym z nich model może być wyswietlany pod innym kątem, w innym 
powiększeniu itd. Ponadto rozmiar każdego z okien może być łatwo zmieniany poprzez przesuwanie linii dzielących obszar roboczy. 

Tryb ten jest ustawiany standardowo po każdym wczytaniu modelu. Kliknięcie na dowolnym z sześciu okienek powoduje przejście programu do trybu widoku 
normalnego. 

4.2. Widok normalny 

W trybie "Widok normalny" model prezentowany jest w jednym dużym okienku. Jest to tryb najbardziej wygodny do prawadzenia pomiarów, analiz itd. 

4.3. Widoki użytkownika

Podobnie jak w trybie "Sześć widoków" ekrean jest podzielony na 6 części, z tym że rozszerzone są możliwości wyboru wyświetlania w każdym z okien. Kliknij 
prawym przyciskiem myszy na jednym z okien aby wywołać menu wyboru. Dodatkowe pozycje pozwalają umieścić w wyswietlanych oknach obraz lub notatkę. 
Możliwe do wyboru obrazy i notki pochodzą z zasobów zarządzanych w zakładkach odpowiednio "Zdjęcia" i "Notatki". 



Od wersji 1.4 możliwe jest określenie sposobu wyświetlania notatek. Widok, który ustawiony jest na wyświetlanie notatek może: 

 wyświetlać notatkę wskazaną przez użytkownika - opcja Ustaw notatkę
 wyświetlać ostatnio dodaną notatkę - opcja Ustaw najnowszą notatkę. Jak tylko użytkownik doda notatkę w panelu notatek ten widok automatycznie uaktualni 

się wyświetlając tą właśnie świeżo dodaną notatkę 
 wyświetlać najstarszą notatkę - opcja Ustaw najstarszą notatkę

4.4. Widok okluzogramu

"Widok okluzogramu" umożliwia obserwację odegłości między punktami powierzchni przeciwstawnych zębów. Odległości prezentowane są w postaci kolorów. 
Wartości (w milimetrach) przypisane poszczególnym kolorom opisuje legenda. W oknie głównego widoku okluzogramu na dole wyświetlany jest prosty wykres 
ilustrujący statystyki styczności punktów żuchwy i szczęki. Oś pozioma to odległość od dwóch naprzeciwległych punktów szczęki i żuchwy. Dla każdej odległości z 
zakresu od –0,5 do 1,5 mm na osi pionowej zaznaczona jest liczba par punktów znajdujących się w tej odległości. Są to punkty struktury geometrycznej wirtualnego 
modelu i nie ma bezpośredniego przełożenia ilości tych par punktów na rzeczywiste wielkości. Wykres po prostu pozwala szacunkowo ocenić wielkość powierzchni 
kontaktu zębów przy zgryzie dla różnych położeń szczęki względem żuchwy. 



Okluzogram może być widoczny w każdym innym widoku o ile ikonka „Pokaż okluzję” jest włączona. 

Aby wydrukować okluzogram wybierz opcję "Drukuj okluzogram" z menu "Plik". 

4.5. Przełączanie widoków

Aby przełączyć tryb wyświetlania modelu należy wybrać odpowiednią pozycję z listy w menu "Widok". 

Lub kliknąć jeden z przycisków zmiany widoku. Model może również wyświetlać dodatkową informację poprzez kolorowanie powierzchni jak w przypadku 
okluzogramu czy kolizji (przenikające się części powierzchni są lokalnie zaznaczane na czerwono). 

Zauważ, że 2 opcje są dostępne tylko z poziomu menu głównego: 

 Widok perspektywiczny - używany do zmiany ogniskowej kamery - przełączania między widokiem izometrycznym a perspektywicznym 
 Widok stereo - używany do pracy ze specjalnymi okularami 3D 



Manipulowanie modelem, czyli jego obracanie, przesuwanie i skalowanie może być wykonywane przy użyciu myszy lub klawiatury. Przy użyciu myszy 
należy po prostu umieścić kursor w dowolnym miejscu okna roboczego, nacisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymując go poruszać myszą wywołując 
określoną reakcję zależnie od aktywnego trybu manipulacji (przesuwanie , obracanie lub skalowanie). 

5.1. Przesuwanie, rotacja i skalowanie widoku

Podczas pracy z programem widać jak model zmienia swoją pozycję, choć technicznie jest on przyklejony do układu współrzędnych i zmiany które widzi 
użytkownik są wynikiem ruchu kamery wokół tego obiektu. Więc w rzeczywistości manipuluje się nie obiektem a widokiem jednak z użytkowego punktu 
widzenia nie ma to znaczenia, dlatego ten proces może być określany zamiennie w sytuacji gdy manipulacja dotyczy całego modelu. Są trzy tryby 
manipulowania: przesuwanie (translacja), rotacja i skalowanie. Wyboru aktywnego trybu manipulacji dokonuje się wybierając stosowną opcję z menu 
„Poruszanie”

lub klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędzi:

Przesuwanie widoku

W trybie tym chwycenie modelu i poruszanie myszką (lub użycie klawiszy ze strzałkami) powoduje przesuwanie się modelu w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni monitora (czyli "w górę i w dół" i "na boki").

Obracanie widoku

Tryb "Rotacja" umożliwia obracanie modelu wokół wszystkich trzech osi. W trybie tym na ekranie roboczym widoczne są cztery zielone narożniki 
wyznaczające prostokątny obszar. Chwycenie myszką modelu w momencie gdy wskaźnik myszy znajduje się wewnątrz tego obszaru powoduje, że po 
poruszeniu myszką model obraca się wokół osi równoległych do płaszczyzny ekranu. W przypadku chwycenia modelu poza obszarem "zielonej ramki" 
model obraca się wokół osi prostopadłej do płaszczyzny ekranu monitora.

Tryb rotacji jest bardzo wygodny ponieważ można w nim wykonać pozostałe możliwe zmiany widoku za pomocą myszy bez konieczności przełączania 
się:

 „przeciągnij i upuść” używając lewego przycisku myszy – rotacja widoku

 „przeciągnij i upuść” przy wciśniętej rolce – przesunięcie widoku

 obracanie rolki myszy – powiększanie/pomniejszanie widoku

Skalowanie widoku

Tryb ten umożliwia zbliżenie (powiększenie) lub oddalenie (pomniejszenie) modelu. Chwycenie modelu i poruszenie myszką powoduje zwiększenie lub 
zmniejszenie modelu. 

5.2 Manipulowanie obiektami 3D (elementami modelu)

Modele mogą być dostarczone w wersji „basic” i „pro”. Różnią się między innymi tym, że w wersji „pro” model ma wyodrębniony każdy ząb jako osobny 
obiekt na liście „Objekty 3D”. Ponadto pozycja każdego z tych zębów może być korygowana. Po wybraniu jednego z zębów można precyzyjnie go 
spozycjonować zmieniając wartość pól numerycznych „Rotacja obiektu” i „Translacja obiektu”. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z wykonanych 
zmian może łatwo przywrócić poprzednią pozycję zęba klikając przycisk „Reset transformacji”. 



W przypadku pracy z modelami „pro” na pasku narzędzi pojawiają się 3 dodatkowe przyciski do transformacji pojedynczego zęba.

Wybranie jednej z pokazanych wyżej ikon przełącza tryb transformacji obiektu i wtedy mogą być wykonywane odpowiednie zmiany z użyciem 
dodatkowych manipulatorów. Gdy kursor myszy znajduje się nad manipulatorem jego kształt się zmienia sygnalizując, możliwość użycia manipulatora. 
Wtedy metodą przeciągnij i upuść można przenieść/obrócić obiekt. Zmiana wartości transformacji jest wyświetlana na bieżąco na ekranie. Transformacje 
moga być usunięte i przywrócone stan "zerowy" poprzez użycie przycisku "Reset transformacji". 



Rotacja zachodzi wokół punktu na ekranie, który stanowi środek lokalnego układu współrzędnych. W razie potrzeby można ten punkt przesunąć. 
Wystarczy kliknąć w odpowiedni przycisk na pasku narzędzi i przesunąć na ekranie .

Na rysunku poniżej pokazano jak przesunięcie punktu środka obrotu wpływa na sam obrót. 

5.3. Opcja „select point” (wybierz punkt)

"Wybierz punkt" to czwarty tryb w jakim może pracować myszka w ramach obszaru roboczego. Jest on automatycznie uruchamiany podczas dokonywania 
pomiarów i ustawiania płaszczyzn. W trybie tym wskazanie kursorem myszy miejsca na powierzchni modelu i kliknięcie lewym przyciskiem myszy 
powoduje wyznaczenie punktu (pomiarowego lub wyznaczającego płaszczyznę). Przytrzymanie przycisku i poruszanie myszką pozwala na obrócenie 
modelu. W trakcie wykonywania pomiarów możliwe jest również przełączenie się do jednego z trybów manipulowania modelem, dokonanie zmiany 
położenia/orientacji/skali modelu i następnie powrót do trybu wyznaczania punktów przez wybór opcji "Wybierz punkt" w menu "Poruszanie" lub 



klilnięcie odpowiedniego przycisku. 

W trybie translacja/rotacja/skalowanie lewy przycisk myszy umożliwia wykonanie transformacji modelu, natomiast prawy pozwala stawiać/modyfikować 
punkty, oczywiście tylko wtedy gdy jest to możliwe, np przy przeprowadzaniu pomiarów. 

5.4. Używanie widoków predefiniowanych

Program ma dostępne tzw. „widoki predefiniowane”. Umożliwiają użytkownikowi szybki obrót modelu do żądanej pozycji np. widok z przodu, tyłu, z 
lewej strony, prawej, z góry lub dołu. Odpowiednie opcje zawarte są w menu „Widok”. Aby przywrócić pozycje widoków do początkowego stanu należy 
użyć opcji „Resetuj widok”. „Resetuj widok” przywraca domyśle ustawienia widoków, pokazuje szczękę i żuchwę jeśli wcześniej były ukryte i deaktywuje 
przekroje jeśli były w użyciu.

Można również użyć odpowiednich przycisków w pasku narzędzi:

5.5. Wirtualny artykulator

Aby zmienić pozycję żuchwy względem szczęki należy uaktywnić zakładkę „Artykulator”. Program wyświetli 2 nowe obiekty pomocnicze - kłykcie. 
Każdy kłykieć posiada własny lokalny układ współrzędnych, który wyznacza sposób poruszania się żuchwy w trybie artykulatora. 

Znajdujące się na tej zakładce elementy pozwalają na: 

 obracanie żuchwy wokół osi łączącej kłykcie 
 obrót żuchwy wokół lewego/prawego kłykcia na płaszczyźnie definiowanej przez "kąty pochylenia" jej przeciwległego kłykcia 
 symulację protruzji na płaszczyźnie definiowanej przez kąty pochylenia kłykci 



Każdy z powyższych opcji to ruch na płaszczyźnie. Położenie tej płaszczyzny wyznaczają 2 dodatkowe parametry - left and right condyle eminence angle. 
W pierwszym przypadku ( Rotacja wokół kłykci ) nie maja one znaczenia gdyż jest to ruch obrotowy wokół osi przecinającej obydwa kłykcie. Przy rotacji 
wokół pojedynczego kłykcia ruch żuchwy to rotacja w płaszczyźnie. Kątowe odchylenie tej płaszczyzny wyznacza condyle eminence angle przeciwległego 
kłykcia w stosunku do tego wokół którego zachodzi obrót.

Protruzja to ruch prostoliniowy na płaszczyźnie. Płaszczyzna odchylona jest od poziomu globalnego układu współrzędnych o kąt będący średnią 
arytmetyczną kąta rotacji wokół lewego i prawego kłykcia. 

Wskazówka: Gdy zmieniasz wartości pól numerycznych możesz również użyć klawiszy „strzałka w górę/strzałka w dół” żeby zmienić wartość o 1 oraz 
klawiszy „PageUp/PageDown” do zmiany wartości o 10.

Powyższe opcje ruchu żuchwy pozwalają symulować ruch żuchwy możliwie podobny do tego, który obserwuje się w naturalnym funkcjonowaniu zespołu 
szczęka-żuchwa. Można obejrzeć podgląd takiego ruchu klikając przycisk „Pokaż animację”. Panel podgladu animacji zawiera nastepujące opcje: 



Animowany będzie aktualnie wybrany sposób ruchu żuchwy – jeden z ruchów obrotowych żuchwy lub protruzja. 

 „Minimalna/Maksymalna wartość" określa zasięg ruchu 
 „Interwał” określa tempo odtwarzania animacji – im mniejsza wartość tego parametru tym szybciej animacja jest odtwarzana 
 jeśli opcja "Ping-pong" jest zaznaczona animacja będzie odtwarzać przejście od wartości początkowej do końcowej a po osiągnięciu wartości 

końcowej – w odwrotnym kierunku. Gdy opcja nie jest zaznaczona animacja w odwrotnym kierunku jest pomijana 
 jeśli opcja „Pętla” jest zaznaczona animacja powtarzana jest cyklicznie, w przeciwnym wypadku cykl odtworzony jest tylko raz 

Po każdej z tych zmian, można sprawdzić stan kontaktu zębów przez podgląd okluzji( przycisk "Pokaż okluzję"), lub przełączając się w widok 
okluzogramu (przycik "Widok okluzogramu"). 

Zmiana położenia żuchwy w symulacji artykulatora może powodować wzajemne przenikanie zębów żuchwy i szczęki. Taka sytuacja sygnalizowana jest 
na okluzogramie niebieskim kolorem co oznacza, że w tym miejscu dystans między powierzchnią w tych miejscach jest mniejszy od zera, co oznacza że 
jedna powierzchnia przenika drugą. 

Wyświetlanie pomocniczych zdjęć rentgenowskich

Umiejscowienie punktów zamocowania osi obrotu żuchwy ( lewy i prawy kłykieć ) może ułatwić zdjęcie RTG (ang. X-Ray) umieszczone w płaszczyźnie 
YZ. Zdjęcie powinno być wcześniej skalibrowane (o tym więcej w rozdziale 17.4. "Zdjęcia") tak aby skala zdjęcia odpowiadała skali modelu. W 
przeciwnym razie poprawne spozycjonowanie zdjęcia nie będzie możliwe. 

Opcje związane ze zdjęciami rentgenowskimi ulokowane są w grupach Zdjęcie cefalometryczne i Zdjęcie projekcji przedniej, które domyślnie mogą 
być zwinięte. Kliknij na obszar grupy aby ją rozwinąć. 



Aby użyć zdjęcia RTG należy je wybrać z rozwijanej listy w sekcji „Zdjęcie cefalometryczne”. Na liście ukażą się tylko zdjęcia dowiązane do modelu. 
Jeśli zdjęcia dostarczone są osobno, można je dodać w zakładce „Zdjęcia”. Wybrane zdjęcie najprawdopodobniej nie będzie pokrywać się z modelem, 
dlatego należy skorygować jego położenie. Pola numeryczne y i z odpowiadają za przesuwanie zdjęcia w płaszczyźnie YZ, natomiast parametr Rotacja za 
obrót w tej płaszczyźnie. 

Analogicznie można dodać zdjęcie frontalne ( wykonane z przodu twarzy ) i pozycjonować je w płaszczyźnie frontalnej ( YX ) za pomocą parametrów z 
sekcji „Zdjęcie projekcji przedniej”. 

wskazówka: Do pozycjonowania najlepiej użyć widoków ortogonalnych ( Right/Left view, Front/view ), chociaż w pewnych okolicznościach obrót 
widoku może ułatwić ustawienie zdjęcia. Jeśli podstawa pomocnicza zasłania niepotrzebnie fragment zdjęcia można ją łatwo ukryć klikając w odpowiednią 
ikonę .



6.1. Ukrywanie elementów modelu, zmiana właściwości, eksport siatki 

Każdy z elementów (podobiektów) z których składa się model może zostać ukryty (stać się niewidoczny). 
O widoczności szczęki i żuchwy decydują opcje "Pokaż szczękę" i "Pokaż żuchwę" w menu "Widok". Aby ukryć lub z powrotem uczynić widoczną szczękę górną lub 
żuchwę należy wybrać odpowiednią opcję w menu "Widok" lub wcisnąć jeden z odpowiadających tym opcjom przycisków: 

Podczas korzystania z niektórych funkcji programu (np. pomiary zębów do analiz) szczęka i żuchwa są ukrywane i pokazywane automatycznie. 

Do ukrywania pojedynczych obiektów (czyli poszczególnych zębów, tkanki szczęki i żuchwy) służą znaczniki umieszczone przy każdym elemencie listy w panelu 
Objekty 3D. Lista podzielona jest na dwie sekcje – obiekty żuchwy i obiekty szczęki. 

Aby uczynić wybrany element niewidocznym należy usunąć (poprzez kliknięcie myszką) umieszczony przy nim znacznik. Ponowne postawienie znacznika sprawi, że 
obiekt znów będzie widoczny. 

Aby zmienić widoczność obiektu można wybrać odpowiednią opcję w menu kontekstowym rozwijalnym przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pozycji 
obiektu na liście. To menu zawiera też kilka użytecznych funkcji, między innymi na pokazanie tylko szczęki wraz z przynależnymi zębami lub tylko żuchwy wraz z 
przynależnymi zębami. Tutaj użytkownik może też zmienić nazwę czy kolor poszczególnego obiektu. Z tego poziomu można również eksportować pojedynczy obiekt 
do pliku jako siatka geometryczna w formacie STL. Kompletny model szczęki może być wyeksportowany z poziomu głównego menu: 

Wskazówka: Nazwa obiektu może być szybko zmieniona poprzez dwuklik myszą na pozycji z listy w panelu Obiekty 3D. 



6.2. Zmiana przezroczystości obiektu

Poszczególne obiekty mogą być wyświetlane jako przezroczyste, a stopień przezroczystości może być indywidualnie ustalony dla każdego obiektu. Aby zmienić 
stopień przezroczystości obiektu należy wybrać obiekt (kliknąć na jego nazwie na liście obiektów) i ustawić stopień krycia za pomocą suwaka umieszczonego na dole 
panelu „Obiekty 3D”. 

6.3 Praca z kilkoma modelami

Od wersji 1.4 programu można obsługiwać do 10 modeli (model = siatka geometryczna + dodatkowe dane) w obrębie pojedynczej sesji. Normalnie pracę rozpoczyna 
się wczytując plik modelu (patrz rozdział 3). Teraz możesz rozpocząć pracę z pustym modelem (bez siatki, bez danych:) 

Teraz dodajesz model. Wybierz opcję "Zarządzaj modelami -> Otwórz następny model". Pokaże się okno wyboru: 



Jest tak ponieważ model składa się z: siatki geometrycznej i dodatkowych informacji takich jak notatki czy zdjęcia. Powyższe opcje działają w nastepujący sposób: 

 Dodaj tylko model 3D : - dodaje tylko siatkę do aktualnie utworzonego pustego modelu. Nawet jeśli dodawany model zawier dodatkowe dane jak notatki czy 
zdjęcia zostana one zignorowane. 

 Połącz modele : - dodaje siatkę wraz z dodatkowymi danymi. 

Powyższy wybór dotyczy sytuacji gdy ostatni model listy nie zawiera siatki (co ma równiez miejsce gdy startujesz z pustym modelem). Niezależnie od tego czy 
startujesz z kompletnym czy pustym modelem użycie opcji "Zarządzaj modelami -> Otwórz następny model" skutkuje dodaniem kolejnej pozycji na liście modeli 
widocznej po wybraniu z menu głównego opcji "Zarządzaj modelami": 

Od teraz mozesz przełączać się między modelami po prostu wybierając jedną z pozycji na liście. Nazwa aktualnie wybranego modelu jest wyświetlana w lewym 
dolnym rogu każdego widoku. Praca z kilkoma modelami w obrębie jednego pliku niesie ze sobą kilka implikacji: 

 Większość dostępnych funkcji będzie działać tylko na aktualnie wybranym (aktywnym) modelu. 
 Pojawią sie nowe opcje filtrowania służące do oddzielenia danych związanych tylko z aktywnym modelem. Na przykład możesz wyświetlać wszystkie notatki lub 

tylko te dowiązane do aktywnego modelu. 

Gdy dodajesz notatkę program zapyta do którego modelu ta notatka ma byc dowiązana: 



Podobnie w przypadku zdjęć: 

Zauważ, że każde dodane zdjęcie będąc w trybie pracy z klikoma modelami posiada w nazwie prefiks, który informuje z którym modelem jest połączone dane 
zdjęcie. Nad zbiorem zdjęć znajduje się również bardzo użyteczne pole służące do wyszukiwania zdjęć po nazwie z funkcją autouzupełniania - wpisujesz część 
nazwy aby zawęzić zbiór zdjęć do tych, które w nazwie mają wpisany ciąg znaków. 

 Możlwie jest zbiorczych analiz porównawczych. Zobacz rozdział 9.4.10. Porównanie analiz
 Zapisany plik będzie zawierał wszystkie wczytane modele. Wtedy staje się plikiem multi-modelowym. 
 Możesz porównywać cefalometrie między modelami. 

Dla ułatwienia możesz zmienić nazwę każdego z modeli. Potrzebną opcję znajdziesz w panelu wywoływanym z pozycji menu: "Zarządzaj modelami -> Zarządzaj 
modelami": 

Przyciskami strzałek można zmienić pozycję modelu na liście. Zauważ, że model główny musi zostać pierwszy na liście i nie można żadnego z pozostałych modeli 
umieścić przed modelem A. Wybrany model może być usunięty z listy (Usuń zaznaczony) z wyjątkiem modelu głównego. 



Możesz również dopasować pozycję dwóch wybranych modeli (przeczytaj więcej w rozdziale 10. Porównywanie dwóch modeli). Wybierz opcję "Zarządzaj modelami 
-> Porównaj modele" i zaznacz 2 modele z listy. Pierwszy - model bazowy nie zmienia swojej oryginalnej pozycji, natomiast dopasuje swoją pozycję do pozycji 
pierszego: 

Program przechodzi w tryb superimpozycji, który możesz opuścić (opcja "Zarządzaj modelami -> Anuluj porównywanie") w dowolnym momencie. Szczegółowe 
informacje na temat dopasowywania modeli znajdziesz w rozdziale 10. Porównywanie dwóch modeli. 



7. Płaszczyzny i przekroje

Płaszczyzny pełnią funkcję pomocniczą przy wykonywaniu pomiarów oraz przekrojów. Program umożliwia korzystanie z trzech płaszczyzn: podstawowej (w kolorze 
niebieskim), podłużnej (w kolorze zielonym) i poprzecznej (w kolorze czerwonym). Płaszczyzna podstawowa wyznaczana jest przez trzy dowolne punkty na 
powierzchni modelu wskazane przez użytkownika. Płaszczyzna podłużna wyznaczana jest na podstawie punktu na powierzchni modelu wskazanego przez użytkownika 
oraz osi podłużnej modelu. Płaszczyzna poprzeczna wyznaczana jest na podstawie punktu na powierzchni modelu wskazanego przez użytkownika oraz osi poprzecznej 
modelu. Płaszczyzny podłużna i poprzeczna mogą być ponadto wyznaczone tak, aby były prostopadłe do podstawy modelu lub do płaszczyzny podstawowej. 

Program umożliwia użytkownikowi utworzenie dowolnej ilości płaszczyzn. Każda nowo utworzona płaszczyzna jest wyświetlana jako pozycja na liście w panelu 
"Pomiary". Aktualnie wybrana płaszczyzna przyjmuje kolor niebieski, pozostałe czerwony. Podobnie jak w innych przypadkach, użytkownik kontroluje wyświetlanie 
poszczególnych płaszczyzn znacznikami obok nazwy płaszczyzny na liście. Kliknięcie prawego przycisku myszy na jednej z pozycji listy wywołuje menu kontekstowe, 
z poziomu którego można zmienić nazwę wybranej płaszczyzny może zostać zmieniona, lub usunąć samą płaszczyznę. 

Każda płaszczyzna może być użyta jako baza do wykonania przekroju. Wybrana płaszczyzna może być przesuwana wzdłuż jej osi normalnej (prostopadłej) używając 
odpowiednich opcji z menu. Przyporządkowanie skrótów klawiaturowych do tych funkcji może ułatwić pracę z płaszczyznami. 



7.1. Tworzenie płaszczyzn (poziomej, strzałkowej, frontalnej) 

Płaszczyzna pozioma
Aby ustawić płaszczyznę podstawową należy najpierw wybrać opcję "Płaszczyzna pozioma" z menu "Płaszczyzny", lub kliknąć na odpowiednią ikonę w panelu 
"Pomiary".

a następnie wskazać (poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy) kolejno trzy punkty na powierzchni modelu, które będą do tej płaszczyzny należeć. Ilustrują to krok 
po kroku poniższe rysunki: 

Wskazanie pierwszego punktu: 



Wskazanie drugiego punktu: 

Wskazanie trzeciego punktu: 

Po wskazaniu trzeciego punktu zostaje automatycznie ustawiona płaszczyzna, którą wyznaczają trzy wskazane na powierzchni modelu punkty. 

Położenie płaszczyzny można skorygować tuż po jej utworzeniu. Wystarczy przesunąć kursor myszy nad jeden z punktów, które ją wyznaczają i gdy kursor zmieni się 
na symbol chwytającej dłoni nacisnąć lewy przycisk myszy (następuje złapanie punktu) i przesunąć w inną pozycję. 



Płaszczyzna strzałkowa
Płaszczyzna wzdłużna ma orientacją jak pokazuje jej ikona. Tworzy się ją przez wybranie opcji "Płaszczyzna strzałkowa" z pozycji "Płaszczyzny" w menu lub przez 
kliknięcie w odpowiednią ikonę w panelu "Pomiary". 

Następnie należy (prawy przycisk myszy) wybrać punkt na powierzchni modelu. Zostanie utworzona nowa płaszczyzna i będzie dodana jako nowa pozycja na liście 
"Pomiary". 

Płaszczyzna frontalna
Płaszczyzna frontalna ma orientacją jak pokazuje jej ikona. Tworzy się ją przez wybranie opcji "Płaszczyzna frontalna" z pozycji "Płaszczyzny" w menu lub przez 
kliknięcie w odpowiednią ikonę w panelu "Pomiary". 



Następnie należy (prawy przycisk myszy) wybrać punkt na powierzchni modelu. Zostanie utworzona nowa płaszczyzna i będzie dodana jako nowa pozycja na liście 
"Pomiary i płaszczyzny". 

Po utworzeniu płaszczyzny możesz również zmienić jej pozycję poruszając nią wzdłuż jej osi normalnej (prostopadłej). Można to zrobić na 2 sposoby: 

 poprzez przemieszczenie punktu referencyjnego:



 lub używając odpowiednich opcji z menu głównego:

Prostopadłe płaszczyzny w środku układu współrzędnych
W panelu "Pomiary" znajduje się specjalny przycisk do szybkiego utworzenia 3 prostopadłych do siebie płaszczyzn, których punkt przecięcia ulokowany jest w środku 
układu współrzędnych. 



7.2. Przekroje

Każda płaszczyzna figurująca na liście "Pomiary i płaszczyzny" może być użyta jako przekrój. Żeby stworzyć przekrój należy wybrać jedną z pozycji na liście, a 
następnie wywołać opcję z menu Płaszczyzny -> Przekroje -> Przekrój aktualną płaszczyzną lub użyć odpowiedniej ikony: 

Wybrana płaszczyzna tworzy przekrój przechodzący przez wszystkie widoczne obiekty na ekranie. Jesli przekrój przeszkadza w wykonaniu analizy mozna go 
deaktywować poprzez odznaczenie go na liście. 

Przedmiot podlegający przekrojowi, może być przekrojony przez inną płaszczyznę. 

Jeśli odcięte zostały nie te części modelu, które miały być odcięte, można zamienić widoczność obiektów odcietych z tymi które mają pozostać widoczne na ekranie: 
Płaszczyzny -> Przekroje -> Odwróć przekrój (lub użycie odpowiedniego przycisku). 



Aby przywrócić stan modelu, w którym znajdował sie prze wykonaniem przekrojów należy użyć opcji z menu: Płaszczyzny -> Przekroje -> Skasuj przekrój lub 
odpowiedniego przycisku. Oczywiście można wrócić do tego stanu używając kilkukrotnie funkcji "Cofnij". 



8. Pomiary

W obecnej wersji programu możliwe jest wykonanie większości niezbędnych pomiarów trójwymiarowego obiektu. Dzięki ulepszonej integracji systemu płaszczyzn 
pomocniczych i przekrojów z narzędziami pomiarowymi, proces pomiaru jest bardziej precyzyjny i łatwiejszy w obsłudze. Narzędzia do pomiarów jednak 
przećwiczenia podstawowych funkcji, aby sprawnie się nimi posługiwać. Program pozwala mierzyć kąty, odcinki oraz odległości od płaszczyzn. Pomiary można 
wykonywać również na przekrojach. 

Każdy wykonany pomiar jest automatycznie zapisywany na liście pomiarów i odpowiednio nazywany z uwzględnieniem jednostki pomiarowej. Korekty pomiaru 
można dokonać niemal błyskawicznie - system szybkiej korekty działa we wszystkich trybach pomiarowych. Gdy kursor myszy znajduje się nad punktem, który tworzy 
wymiar, symbol kursora zamienia się co jest informacją, że można ten punkt przesuwać po powierzchni modelu. Automatycznie korygowane są również wartości w 
tabeli pomiarowej. 

Wykonanie dokładnego pomiaru na pewno ułatwi odpowiednie ustawienie obiektu na ekranie. Aby pomiar był możliwie dokładny należy obiekt przybliżyć i 
odpowiednio spozycjonować - obrócić i/ lub przesunąć tak, żeby wykonanie pomiaru było możliwie wygodne. Przy każdej manipulacji ekranem (translacja, rotacja, 
skalowanie) program opuszcza tryb pomiaru. Aby do niego wrócić wystarczy kliknąć na poniższy przycisk, lub wywołać funkcję odpowiedniego pomiaru ponownie z 
menu. 

Wszystkie wykonane pomiary mogą zostać wydrukowane w postaci tekstowego zestawienia – opcja “Wydrukuj pomiary” w menu “Pomiary”. Wydruk obejmuje 
pomiary i pochodne wielkości obliczone na ich podstawie – wskaźniki, analizy – jeśli zostały wykonane. 



8.1. Pomiar odległości między dwoma punktami

Aby dokonać pomiaru odległości między dwoma punktami na powierzchni modelu (ewentualnie powierzchni przekroju) należy wybrać opcję "Pomiar punkt-punkt" z 
menu "Pomiary" lub użyć odpowiedniego przycisku. 

Następnie wystarczy wskazać dwa punkty na powierzchni modelu (ew. przekroju). Punkty zostaną połączone linią, a ich pozycja zostanie zaznaczona dwoma małymi 
czerwonymi płaszczyznami. Wynik pomiaru pokaże się w panelu "Pomiary". Warto pamiętać, że pozycja wskazanych punktów może być w każdej chwili zmieniona 
poprzez przeciąganie punktów w obszarze roboczym. 

Wskazówka: Aby zwiekszyć wygodę i precyzję pomiaru dobrze jest wyłączyć wyświetlanie sąsiednich zębów ( patrz rozdział 6.1).  

8.2. Pomiar odległości między punktem a płaszczyzną

Aby dokonać pomiaru odległości między punktem na powierzchni modelu a powierzchnią płaszczyzny należy wybrać opcję "Punkt - płaszczyzna" z menu "Pomiary". 

Następnie należy wskazać punkt na powierzchni modelu. Jeśli ustawiono więcej niż jedną płaszczyznę to odległość liczona jest do płaszczyzny aktywnej, czyli tej, którą 
ustawiono jako ostatnią (wyświetlana w oknie roboczym w kolorze niebieskim). 



DDP-Ortho automatycznie nadaje nazwę ostatnio przeprowadzonemu pomiarowi jako "Punkt - płaszczyzna", która oczywiście może być zmieniona przez dwuklik na 
pozycji na liście - pokaze się pole tekstowe do zmiany nazwy. 

8.3. Pomiar kąta

Aby dokonać pomiaru kąta należy wybrać opcję "Pomiar kąta" z menu "Pomiary". 

a następnie wskazać kolejno trzy punkty na powierzchni modelu wyznaczające ramiona kąta w kolejności takiej, żeby punkt wyznaczający wierzchołek kąta był podany 
jako drugi. 



Pomiary kątowe są automatycznie rzutowane na siatkę pomocniczą. Ilość rzutów jednego kąta jest równa ilości włączonych siatek pomocniczych. Poniższy rysunek 
obrazuje sytuację, w której dokonano pomiaru kąta przy włączonych 2 siatkach pomocniczych. 

Miara rzutów kąta jest wyświetlana na liście pomiarów. Na liście, pod każdym pomiarem kątowym wyświetlają się wartości rzutów tego kąta na płaszczyzny siatki. W 
tym przykładzie na płaszczyzny XY i YZ gdyż takie uaktywnione zostały w panelu "Siatka" (Narzędzia -> Opcje -> Siatka) 

8.4. Pomiar kąta między dwiema płaszczyznami 

Jeśli zdefiniowano co najmniej 2 płaszczyzny można zmierzyć kąt zawarty między nimi. Załóżmy, że mamy zdefiniowane 2 płąszczyzny, jedną dla szczęki i jedną dla 
żuchwy. 



Są ułożone względem siebie pod pewnym kątem.

Aby zmierzyć ten kąt wybierz z menu opcję "Pomiary -> Pomiar kąta między płaszczyznami" lub kliknij odpowiednią ikonę. 

Pokaże się okno dialogowe gdzie wybiera się dwie płaszczyzny pomiędzy którymi kąt ma zostać zmierzony. Aby uniknąć zamieszania staraj sie nadawać rózne nazwy 
tworzonym płaszczyznom. Po wybraniu dwóch płaszczyzn kliknij "OK" i rezultat pomiaru pokaże się na liście pomiarów. 



8.5. Pomiar ze zrzutowaniem na płaszczyznę

Pomiary odległości punkt-punkt i kąta mogą być realizowane ze zrzutowaniem na płaszczyznę punktów pomiarowych. O tym czy punkty pomiarowe są rzutowane na 
płaszczyznę czy nie decyduje znacznik przy opcji "Rzutowanie na płaszczyznę" w menu "Pomiary". Jeśli opcja jest zaznaczona pomiary są rzutowane. 

Rzutowanie może być aktywne dla 3 grup pomiarów:

a) Rzutowanie pomiarów na płaszczyznę - dotyczy to swobodnych pomiarów wykonywanych w trybie "Pomiary"
b) Rzutowanie pomiarów zębów szczęki na płaszczyznę - dotyczy zębów szczęki w trybie wykonywania analizy. Są widoczne tylko z poziomu odpowiednich 
przekrojów w zakładce "Analizy"
c) Rzutowanie pomiarów zębów żuchwy na płaszczyznę - jak w przypadku powyzej z tym że dotyczy to zębów żuchwy 

Każda grupa pomiarów może mieć aktywowane rzutowanie pomiarów na jedną z dostepnych płaszczyzn. Należy ją wybrać poprzez rozwinięcie listy dla określonej 
grupy. 

Rysunek poniżej ilustruje różnicę w wykonaniu pomiarów przy włączonej i włączonej funkcji rzutowania pomiarów na płaszczyznę podłużną. 



Po uaktywnieniu funkcji rzutowania pomiarów wymiary są pobierane z płaszczyzny rzutowania, ponieważ różnią się wartością od tych otrzymywanych gdy funkcja 
rzutowania jest nieaktywna. 

8.6. Nagryz pionowy

W celu zmierzenia nagryzu pionowego należy wykonać następujące kroki: 

- wybierz opcję "Nagryz pionowy" z menu "Pomiary" lub kliknij na ikonę: 



Widok modelu zostanie automatycznie zresetowany, a model zostanie ustawiony w widoku od przodu. 

- wskaż punkt na powierzchni modelu, który posłuży do wyznaczenia przekroju podłużnego, 

Zostanie automatycznie wygenerowany przekrój podłużny, a model zostanie ustawiony w pozycji jak na powyższym rysunku. 

- powiększ widok tak, żeby postawienie nowego punktu było bardziej precyzyjne, a nastepnie wskaż wierzchołek jednego z zębów, w oparciu o który nagryz będzie
mierzony. 

- wskaż punkt na wierzchołku drugiego zęba 



Wynik pomiaru będzie pokazany na liście. Drugi punkt może być wskazywany tyle razy ile trzeba, aby osiągnąć pożądaną dokładność pomiaru. 

Wskazówka: Po wskazaniu pierwszego punktu tworzona jest dodatkowa powierzchnia, która jest widoczna dopiero gdy obróci się widok. Dzieje sie tak dlatego, że po 
uaktywnieniu pomiaru nagryzów widok jest ortogonalny i płaszczyzna przekroju jest równoległa do płaszczyzny ekranu. Jeśli obrót widoku przy wykonaniu pomiaru 
nagryzu może być pomocny, można go obrócić i kontynuować pomiar.

8.7. Nagryz poziomy

W celu zmierzenia nagryzu poziomego należy wykonać następujące kroki: 

- wybierz opcję "Nagryz poziomy" w menu "Pomiary" lub kliknij na ikonę : 

Widok modelu zostanie automatycznie zresetowany, a model zostanie ustawiony w widoku od przodu. 

- wskaż punkt na powierzchni modelu, który posłuży do wyznaczenia przekroju podłużnego. Jeśli uprzednio wykonany pomiar nagryzu pionowego jest związany z 
aktualnie wykonywanym pomiarem nagryzu poziomego, spróbuj umieścić punkty na lini poprzedniego pomiaru, tak żeby pomiar został wykonany na tym samym 
przekroju. 

- powiększ widok i używając punktów pomiarowych nagryzu pionowego wskaż kolejne dwa dla nagryzu poziomego w dowolnej kolejności:



Możesz nawet pokryć punkty ustawione wcześniej dla nagryzu pionowego, byle tylko mieć pewność że porządana odległość jest zmierzona wystarczająco dokładnie. 

8.8. Programy pomiarowe "Macro"

Programy pomiarowe "Macro" używane są do wykonywania serii wcześniej zdefiniowanych pomiarów. Dzięki nim praca z powtarzalnymi pomiarami na różnych 
modelach jest dużo szybsza. Załóżmy, że użytkownik DDP-Ortho ma za zadanie wykonania kompletu pomiarów szerokości wszystkich zębów lewej części żuchwy 20 
dostarczonych modeli. W normalnej sytuacji oznaczałoby to, że musi dla każdego mierzonego zęba tej ćwiartki ustawić dogodną pozycję widoku aby dokładnie 
wykonać pomiar. Powiedzmy, że jest to 7 zębów, więc 7 razy musi ustawić widok w pozycji dogodnej do wykonania pomiaru. To samo należy zrobić dla 20 modeli, 
więc proces ustawienia widoku w dogodnej pozycji trzeba byłoby powtórzyć 7x20 = 140 razy. 

Tutaj przydają się właśnie programy "Macro". Jeśli taki program pomiarowy został wcześniej zdefiniowany to po przełączeniu sie do zakładki "Pomiary" - kontener 
"Macro" będzie widoczna lista, gdzie każda pozycja tej listy to jeden pomiar do wykonania. Konkretnie ustawienie widoku w gotowości do wygodnego wykonania 
pomiaru. Bardzo łatwo to sprawdzić klikając po prostu w jedną z tych pozycji - program powinien obrócić aktywny widok tak, aby można było dokonać pomiaru 
określnego w nazwie pozycji z listy. 

Spróbujmy stworzyć prosty program "Macro" Kliknij na zakładkę "Pomiary", a następnie na kontener "Macro" żeby go rozwinąć (jeśli jest zwinięty). Aby rozpocząć 
tworzenie nowego programu kliknij na ikonę z plusem jak na rysunku poniżej i nadaj nazwę tworzonemu programowi. 

Dodaj pierwszy pomiar do programu. Kliknij na ikonę z plusem poniżej kontenera z nazwami programów. Pojawi sie okno gdzie można wybrać jeden z dostępnych 
typów pomiarów i nadać nazwę pomiarowi. W tym przykładzie pierwszym pomiarem będzie odległość między dwoma ostatnimi zębami żuchwy. 



Przełącz sie na widok od spodu, w którym widoczna jest żuchwa i przeskaluj widok, tak żeby potencjalnie mierzona odległość zajmowała możliwie duży obszar ekranu. 

Model jest pozycjonowany do przeprowadzenia pierwszego pomiaru programu tworzonego programu "Macro". Używając prawego przycisku myszy wskaż 2 punkty 
aby zmierzyć odległość. Wartość pomiaru pokaże sie na liście. Teraz trzeba jakoś dać znać programowi, żeby zapamiętał bieżący widok. Kliknij prawym przyciskiem 
myszy na pierwszej pozycji na liście programu "Macro" i wybierz opcję "Uaktualnij pozycję pomiaru makro". 



Dodajmy drugą pozycję odpowiadającą za pomiar wysokości przedniego zęba żuchwy. Po wykonaniu kolejnego pomiaru dodana zostaje nowa pozycja na liście. 

Aby zapamiętać pozycję modelu na ekranie ponownie użyj opcji "Uaktualnij pozycję pomiaru makro". Jako trzeci pomiar dodajmy pomiar kąta. Najpierw utwórz jakiś 
przekrój, ustaw model we właściwej pozycji na ekranie i dodaj kolejną pozycje jako "Pomiar kąta". 



Pamiętaj aby zapisać pozycję widoku po wykonaniu pomiaru ("Uaktualnij pozycję pomiaru makro"). 

Teraz gdy wybierzesz jedną z pozycji z listy pomiarów model spozycjonuje się na ekranie do stanu gdy użyta została funkcja "Uaktualnij pozycję pomiaru makro". 
Oczywiście możesz skorygować położenie modelu i zaktualizować ją używając tej samej opcji po dokonaniu korekty. Pomiary mogą byc również powtarzane dla 
każdej opcji "Wykonaj pomiar makro" z menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy. I to jest właśnie istota używania programów "Macro" -
wykonywanie serii pomiarów bazując na predefiniowanych ustawieniach widoku. 

Jeśli jesteś zadowolony ze stworzonego programu "Macro" możesz wyeksportować go do pliku w formacie XML i użyć go z innymi modelami. Wtedy aby go użyć 
musisz najpierw wczytać model do DDP-Ortho i zaimportować program "Macro". Po zaimportowaniu programu "Macro" wystarczy klikać na pozycje z jego listy aby 
pozycjonować widok. Każdy pojedynczy pomiar możesz korygować poprzez modyfikowanie położenia punktów tworzących pomiar metodą "przeciągnij i upuść" lub 
powtarzając pomiar poprzez użycie funkcji "Wykonaj pomiar makro" z menu kontekstowego. 



9. Analizy – obliczanie indeksów

Program DDP-Ortho umożliwia wyznaczanie przydatnych w diagnostyce ortodontycznej wskaźników: Ponta, Lundstroma, Tonna, Popovitcha, Korkhausa, Boltona, 
PAR, a także analizę symetrii. Aby wyznaczyć dany wskaźnik należy uaktywnić jego zakładkę w zakładce "Analizy", a następnie korzystając ze schematów 
pomiarowych pojawiających się poniżej wykonać wszystkie pomiary niezbędne do wykonania danej analizy. Pola zawierają zawsze tylko te pomiary, które są 
wymagane do obliczenia wybranej analizy. W zależności od analizy wymaganymi pomiarami mogą być: szerokość zęba, łączna szerokość segmentu zębów lub 
odległość między zębami. Pola dotyczące szerokości pojedynczych zębów posiadają opis w postaci numeru zęba, którego dotyczą. Kliknięcie na dowolnym z pól 
pomiarowych powoduje pojawienie się opisu pomiaru jaki ma być wykonany dla tego pola oraz automatyczne ustawienie się modelu w pozycji najwygodniejszej do 
wykonania pomiaru. Dwuklik na polu pomiarowym wyłącza pole z obliczeń. Pole powiązane z nieaktywnym zębem jest oznaczane na czerwono. Dezaktywacja pola 
jest stosowana na przykład gdy ząb został fizycznie usunięty. Aby przywrócić aktywność pola wystarczy dokonać jakiegoś pomiaru gdy pole jest wybrane. 

Przykładowa zawartość schematu pomiarowego: 

Każde pole w obszarze pomiarów zawiera szerokość mezjodystalna pojedynczego zęba lub segmentu zębów. 

Wszystkie wykonane pomiary mogą zostać wydrukowane w postaci tekstowego zestawienia – opcja “Drukuj pomiary” w menu "Pomiary". Wydruk obejmuje pomiary i 
pochodne wielkości obliczone na ich podstawie – wskaźniki , analizy – jeśli zostały wykonane. 

Zęby ponumerowane są następująco: 



9.1. Pomiar pojedynczego zęba

Pomiar szerokości mezjodystalnej:

Obliczenie każdego ze wskaźników wymaga dokonania pomiarów szerokości wszystkich lub przynajmniej kilku zębów. Aby dokonać pomiaru szerokości zęba należy 
kliknąć na odpowiadającym mu polu na schemacie pomiarowym, spowoduje to automatyczne ustawienie się modelu w pozycji najdogodniejszej do wykonania 
pomiaru. 



Następnie, poprzez wskazanie dwóch punktów, należy dokonać pomiaru szerokości zęba. Zmierzona wartość pojawi się w odpowiednim polu, a pomiar oznaczony 
zostanie przy pomocy płaszczyzn pomocniczych oraz odcinka łączącego punkty pomiarowe. 

Pomiar bieżący jest oznaczony kolorem czerwonym. Pozostałe pomiary mają kolor niebieski. W każdej chwili każdy z pomiarów można zmodyfikować poprzez zmianę 
położenia punktów pomiarowych. Aby zmienić położenie punktu należy go chwycić (wskazać myszką, wcisnąć lewy przycisk myszki i przytrzymać) i przesunąć 
myszką w nowe miejsce. Oczywiście w czasie pomiaru można manipulować widokiem, tak aby dokonywać pomiaru w możliwie wygodny sposób. 

W wielu przypadkach potrzebne są wymiary zęba mierzone w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny zgryzu. Program DDP-Ortho zapewnia pracę również w trybie 
rzutowania pomiarów na wyznaczoną płaszczyznę. Aby pracować w tym trybie należy najpierw wyznaczyć płaszczyznę. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale o 
rzutowaniu pomiarów na płaszczyznę. 

Wszystkie zmierzone odległości mogą być zrzutowane na płaszczyznę, która oczywiście wcześniej musi być utworzona. Jeśli chcesz aby pomiary były widoczne razem 
z ich rzutami na płaszczyznę, stwórz wcześniej płaszczyznę i uaktywnij funkcję rzutowania dla żuchwy, szczeki lub obydwu w zależności od potrzeb. 

Poniższy obraz ilustruje różnicę między pomiarami wykonanymi w trybie standardowym i w trybie rzutowania wymiarów na płaszczyznę. W trybie włączonego 
rzutowania wyniki pomiarów, będą zazwyczaj wartościami krótszymi niż długości odcinków symbolizujących wykonany pomiar. W tym trybie długości rzutów 
odcinków stanowią wartości wyjściowe do dalszej obróbki wyników przy analizach. 



Pomiar wysokości:

Pomiaru wysokości dokonuje sią bazując na tych samych zasadach, czyli poprzez wskazanie punktów definiujących wysokość zęba. Wyniki umieszczone są w 
osobnym schemacie pomiarowym, który wymaga aktywowania przed rozpoczęciem pomiaru wysokości. 

9.2. Pomiar szerokości mezjodystalnej segmentu zębów

Do wykonania niektórych analiz konieczne jest podanie szerokości segmentu, czyli łącznej szerokości kilku sąsiadujących zębów. Pomiar szerokości segmentu zębów 
odbywa się analogicznie jak w przypadku pojedynczego zęba. Po kliknięciu na polu pomiarowym model automatycznie ustawi się w dogodnej pozycji, po czym należy 
wskazać dwa punkty pomiarowe wyznaczające szerokość segmentu zębów. 



Zmierzona wartość pojawi się w odpowiednim polu, a pomiar oznaczony zostanie przy pomocy płaszczyzn pomocniczych oraz odcinka łączącego punkty pomiarowe. 
Pomiar bieżący jest oznaczony kolorem czerwonym. Pozostałe pomiary mają kolor seledynowy. W każdej chwili każdy z pomiarów można zmodyfikować poprzez 
zmianę położenia punktów pomiarowych. Aby zmienić położenie punktu należy go chwycić (wskazać myszką, wcisnąć lewy przycisk myszki i przytrzymać) i 
przesunąć myszką w nowe miejsce. 

9.3. Pomiar odległości między zębami

Jeśli analiza wymaga dokonania pomiaru odległości między zębami należy po kliknięciu na polu pomiarowym wskazać dwa punkty pomiarowe wyznaczające 
wymaganą odległość.



Zmierzona wartość pojawi się w odpowiednim polu, a pomiar oznaczony zostanie przy pomocy płaszczyzn pomocniczych oraz odcinka łączącego punkty pomiarowe. 
Pomiar bieżący jest oznaczony kolorem czerwonym. Pozostałe pomiary mają kolor seledynowy. W każdej chwili każdy z pomiarów można zmodyfikować poprzez 
zmianę położenia punktów pomiarowych. Aby zmienić położenie punktu należy go chwycić (wskazać myszką, wcisnąć lewy przycisk myszki i przytrzymać) i 
przesunąć myszką w nowe miejsce. 

9.4. Wskaźniki i analizy

Wyniki każdej z analiz zostają obliczone i pojawiają się automatycznie w momencie gdy wykonane zostaną wszystkie wymagane do przeprowadzenia danej analizy 
pomiary. W poniższych podrozdziałach przedstawiono sposoby według których program dokonuje obliczeń każdego ze wskaźników. 

9.4.1. Wskaźnik Boltona

Jest to analiza długości łuku zębowego szczęki i żuchwy. Polega na obliczeniu sumy mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy według wzorów: 

Całkowity: 

Częściowy: 

gdzie:
Zij – szerokość zęba o numerze ij.

Sposób przeprowadzenia analizy:
- wyznaczenie szerokości mezjodystalnych zębów 3-3 w szczęce i w żuchwie dla wskaźnika częściowego
- wyznaczenie szerokości mezjodystalnych zębów 6-6 w szczęce i w żuchwie dla wskaźnika całkowitego

- wynik: przyrównanie wskaźników szczęki i żuchwy wyrażonych w %, do wartości oczekiwanych. 
9.4.2. Wskaźnik Korkhausa 

Wskaźnik ten określa relację między przednią długością łuku a sumą szerokości mezjodystalnych siekaczy w szczęce. 

Poprzez wybór punktu na przednim łuku zębowym określa się dystans między łukiem a segmentem łączącym zęby 4-4 



gdzie:
Zij – szerokość zęba o numerze ij,
PDSZ – przednia długość łuku w szczęce,
PDŻ – przednia długość łuku w żuchwie.

Sposób przeprowadzenia analizy:
- wyznaczenie szerokości mezjodystalnych zębów 4-4 w szczęce
- wyznaczenie przedniej długości łuku w szczęce
- wyznaczenie przedniej długości łuku w żuchwie
- wynik: przyrównanie wartości pomierzonej i oczekiwanej w żuchwie i szczęce [mm]

Pomocnicza wielkość Lu to odległość od czoła łuku do osi łączącej żeby 4-4. Wskazując punktu w trakcie pomiaru wielkości Lu można go postawić na dowolnej 
wysokości zęba, ponieważ powstały odcinek między postawionym punktem a osią łączącą zęby 4-4 jest rzutowany na płaszczyznę XZ. Ważne aby postawiony punkt 
znajdował się możliwie blisko łuku zębowego. 

9.4.3. Wskaźnik Lundstroma

Zestawienie porównujące:
- różnica sumy szerokości mezjodystalnej zębów w segmencie i szerokości mezjodystalnej tego segmentu
- różnica sumy szerokości mezjodystalnej zębów łuku i sumy szerokości mezjodystalnej segmentów

Sposób przeprowadzenia analizy:
- wyznaczenie szerokości mezjodystalnych zębów 6-6 w szczęce i w żuchwie 
- wyznaczenie szerokości mezjodystalnych poszczególnych segmentów w szczęce i w żuchwie
- wynik: wyliczana wartość dyskrepancji dla łuku górnego i dolnego (dodatnia lub ujemna) wyrażona w mm

9.4.4. Analiza Ponta

Jest to analiza szerokości łuku zębowego. 

Obliczenie przedniej szerokości szczęki:

Obliczenie przedniej szerokości żuchwy:

Obliczenie tylnej szerokości szczęki:



Obliczenie tylnej szerokości żuchwy:

gdzie:
Zij – zerokość zęba o numerze ij

Sposób przeprowadzenia analizy:
- wyznaczenie szerokości mezjodystalnych zębów 1-4 w szczęce i w żuchwie
- wyznaczenie przedniej i tylnej szerokości łuku w szczęce i żuchwie
- wynik: porównanie wartości oczekiwanej i pomierzonej (program pokazuje różnicę wyrażoną w mm)

9.4.5. Wskaźnik Popowicza

Analiza ta polega na wyliczeniu relacji sumy szerokości mezjodystalnych siekaczy i szerokości mezjodystalnej segmentu 3-5. 

Wyliczenie relacji dla żuchwy i dla szczęki: 

gdzie:
Zij – zerokość zęba o numerze ij

Sposób przeprowadzenia analizy:
- wyznaczenie szerokości mezjodystalnych zębów 4-4 w szczęce i w żuchwie
- wyznaczenie szerokości mezjodystalnej segmentów 3-5 dla szczęki i żuchwy
- wynik: przyrównanie wartości wyliczonej (normowej) i pomierzonej wyrażonej w mm.

9.4.6. Wskaźnik Tonna

Analiza pokazująca zależność pomiędzy sumą szerokości mezjodystalnej siekaczy górnych, a sumą szerokości mezjodystalną siekaczy dolnych. 

Suma szerokości mezjodystalnej siekaczy dolnych powinna stanowić 74% sumy szerokości mezjodystalnej siekaczy górnych. 

Wyliczenie wskaźnika: 

gdzie:
Zij – szerokość mezjodystalna zęba o numerze ij

Jeżeli wskaźnik wynosi więcej niż 74% świadczy to o nadmiarze materiału zębowego siekaczy dolnych względem siekaczy górnych. Nadmiar materiału zębowego 
podawany jest w mm, a wyliczany jest ze wzoru: 

Jeżeli wskaźnik wynosi więcej niż 74% świadczy to o nadmiarze materiału zębowego siekaczy dolnych względem siekaczy górnych. Nadmiar materiału zębowego 
podawany jest w mm, a wyliczany jest ze wzoru: 

9.4.7. Analiza Anterio

Jest to analiza ukazująca swobodę zębów w łuku. Jest wyliczana z różnicy szerokości mezjodystalnej segmentu a szerokości mezjodystalnej zębów się w nim 
zawierających.

W pomiarach brana jest pod uwagę : 



 szerokość mezjodystalną zębów dla szczęki od 15 do 25 oraz dla żuchwy od 35 do 45

oraz segmenty: 

 szczęki 
 segment 13-14-15 i segment 23-24-25
 suma segmentów 11-12 i 21-22

 żuchwy
 segment 43-44-45 i segment 33-34-35
 suma segmentów 31-32 i 41-42

Wynikiem analizy jest informacja czy w danym przypadku trzeba zastosować nadbudowę(+)/ stripping(-) wyliczona ze wzorów: 

 Szczęka:

 Żuchwa:

 Wskaźnik Anterio jest wyliczany wg następujacej zależności:

9.4.8. Analiza symetrii

Poza omówionymi powyżej wskaźnikami DDP-Ortho umożliwia wykonanie analizy symetrii uzębienia. Taka analiza dostarcza informacji o wzajemnych położeniach 
zębów w odniesieniu do osi symetrii szczęki i żuchwy i linii referencyjnych prostopadłych do nich. Analiza symetrii może być wykonana na 2 sposoby:
- “Wolna” – punkty wymagane do analizy są wskazywane manualnie,
- “Z analizy” – pozycje punktów do wykonania analizy są wyliczane automatycznie dla każdego zęba, dla którego zmierzona została szerokość mezjodystalna podczas 
wykonywania innych analiz.

Aby wykonać analizę w trybie "Wolna"
- aktywuj kontener "Symetria" w zakładce "Analizy"
- wybierz zaznaczając odpowiedni znacznik czy analiza ma być wykonywana dla żuchwy czy dla szczęki 

- klikając na jedną z zakładek wybierz metodę analizy : "Wolna" lub "Z analizy"
- kliknij przycisk "Nowa oś"

Po wciśnięciu przycisku "Nowa oś" należy ustawić osie symetrii. Aby to zrobić należy wskazać kolejno trzy punkty. Pierwszy i drugi punkt wyznaczą podłużną oś 
symetrii modelu, natomiast trzeci punkt wyznaczy oś poprzeczną (prostopadłą do osi podłużnej). Położenie każdego z postawionych punktów można w dowolnym 
momencie modyfikować. Wystarczy najechać kursorem myszy nad punkt i "chwytając go" przenieść w nowe miejsce. 

Podczas pracy z osiami symetrii z boku ekranu pojawiają się okna pomocowe. Jedno tuż poniżej tabeli pomiarowej , które skrótowo opisuje funkcje związane z 
pomiarami symetrii oraz przewodnik w osobnym okienku , który instruuje jakie czynności powinny być wykonane krok po kroku. 



Położenie osi symetrii może być również skopiowane z siatki pomocniczej. Osie symetrii pokryją się wtedy z głównymi osiami układu współrzędnych. W tym wypadku 
nie definiuje się osi poprzez wskazywanie punktów - wystarczy kliknąć przycisk "Oś z siatki". Skopiowanie osi symetrii z siatki pomocniczej ma sens wtedy gdy model 
jest prawidłowo zorientowany względem tej siatki - taka sytuacja ma miejsce gdy podłużna oś symetrii pokrywa się z jedną z osi układu współrzędnych (pogrubiona oś 
w siatce pomocniczej).

Jeśli wykonywana jest analiza "Wolna" to w następnej kolejności należy wskazać kolejno parami punkty na powierzchni odpowiadających sobie zębów. Para 
prostopadłych do siebie niebieskich odcinków, pojawiających się dla każdego punktu przedstawia jego odległość od obu osi, wartości tych odległości zostają 
automatycznie umieszczone w tabelce.

Wskazanie każdej kolejnej pary punktów powoduje pojawienie się nowego wiersza w tabelce. Kliknięcie na dowolnym wierszu powoduje pokazanie odpowiadających 
mu punktów pomiarowych wraz z towarzyszącymi im odcinkami. W każdej chwili możliwe jest zmodyfikowanie położenia punktów techniką przeciągnij i upuść.

Wartości w tabelce zostaną automatycznie zaktualizowane. 
Możliwe jest wyświetlanie na ekranie wszystkich pomiarów dotyczących symetrii równocześnie. W tym celu należy zaznaczyć znacznik "Pokaż wszystkie" znajdujący 
się nad tabelą pomiarową. 



Użytkownik może zdefiniować własne kolory zarówno dla szczeki i żuchwy w panelu opcji - Narzedzia -> Opcje -> Kolory.

Jeśli wybrano metodę "Z analizy" to punkty na powierzchni zębów zostaną dobrane automatycznie na podstawie pozycji punktów pomiarowych określających 
szerokości zębów, które to punkty wskazano wcześniej podczas wykonywania innych analiz. Jeśli np. podczas wykonywania analizy Korkhausa zmierzono szerokości 
zębów nr 11, 12, 21 i 22 to możliwe jest wykonanie automatycznej analizy symetrii położenia tych zębów dzięki temu właśnie, że program już "zna" ich pozycję. 

9.4.9. Wskaźnik PAR

Program umożliwia również wyznaczenie wskaźnika PAR (Peer Assessment Rating) . Jest stosowany w leczeniu ortodontycznym jako jednoliczbowa wartość, która 
reprezentuje stopień anomalii występujących w zgryzie. Wskaźnik PAR jest sumą kilku wyznaczanych z osobna składowych, które pokażą się gdy klikniemy na 
zakładce PAR-Index. 



Do wyznaczenia wskaźnika PAR niezbędne jest wyznaczenie wszystkich składowych. W programie należy po prostu kliknąć na jedną z pozycji na liście składowych 
aby przejść do trybu wyznaczania tej składowej. Pierwsze 6 składowych polega na pomiarze szczelin miedzy zębami. Pierwsza pozycja "Segment górny prawy" to 
wartość zależna od wielkości szczelin między zębami 13-14, 14-15 oraz 15-16. Po kliknięciu myszą na tej pozycji pojawi się okno z informacją o parach zębów między 
którymi należy zmierzyć szczelinę. Pod listą znajduje się schematyczny rozkład wartości szczelin odpowiadający rzeczywistemu ułożeniu. Po kliknięciu na jednym z 
pól numerycznych na tym schematycznym rozkładzie główne okno przestawi model w dogodną pozycję do wykonania pomiaru odpowiedniej szczeliny. Aby pomiar 
był dokładny najczęściej model należy obrócić, aby właściwie ustawić na powierzchni modelu punkty pomiarowe. Przy wyznaczaniu składowych wskaźnika PAR 
główne okno robocze automatycznie przechodzi w tryb rotacji. 

Na podstawie pomierzonych wielkości program ustala wartość składowej wskaźnika PAR i wyświetla ją na liście obok pozycji. Przy małych szczelinach ta wartość 
będzie równa zero. Wartości składowych wskaźnika PAR są wartościami całkowitymi i pojawiają się po przekroczeniu pewnych progowych wartości pomiarowych. 
Aby się o tym przekonać, można dla testu jedną ze szczelin zmierzyć z celowym błędem jako bardzo dużą - program automatycznie wyświetli przy pozycji wartość 
całkowitą większą od zera. 

Jeśli wcześniej wykonane zostały pomiary zębów do pozostałych wskaźników można je wykorzystać pomijając manualne wyznaczanie wielkości szczelin do wskaźnika 
PAR. Aby wcześniejsze pomiary zębów były uwzględniane musi być zaznaczony odpowiedni znacznik w panelu opcji (menu główne : Narzędzia -> Opcje -> Główne). 



Tak więc pierwsze 6 pozycji to pomiary szczelin między konkretnymi zębami w podanych segmentach. Kolejna pozycja "Prawa boczna okluzja" wyznaczana jest 
poprzez wybór jednej z predefiniowanych opcji zgrupowanych w trzy segmenty. Przy wyznaczaniu tej składowej wskaźnika PAR model ustawia się w dogodnej 
pozycji do oceny zgryzu. W tym momencie można również obracać modelem w głównym oknie widokowym. Po ocenie stanu zgryzu należy zaznaczyć stosowne opcje 
i zatwierdzić wybór przyciskiem "OK".

Kolejny składnik to "Nagryz poziomy". Jeśli wcześniej pomiar nagryzu poziomego nie został wykonany można to zrobić z w tym momencie. W oknie które pojawia się 
przy wyznaczaniu tego składnika znajduje się przycisk "Wykonaj nagryz poziomy". Po kliknięciu program przechodzi w tryb wykonania pomiaru nagryzu (sposób 
postępowania omówiono w rozdziałach "Nagryz poziomy"/"Nagryz pionowy"). Jeśli pomiarów nagryzu wykonano więcej niż jeden do wyznaczania wskaźnika można 
wybrać jeden z nich z rozwijanej listy. Obok listy znajduje się przycisk "Pokaż" służący do podglądu wykonanego wcześniej pomiaru nagryzu. Jak widać na poniższym 
rysunku ten składnik składa się z dwóch członów. Pierwszy pochodzi z pomiaru nagryzu, natomiast drugi z wyboru jednej z predefinowanych wartości. Obie są 
sumowane i przedstawiane na liście jako jedna wartość całkowita. 



Następny składnik to "Nagryz pionowy". Zasady wyboru są niemal identyczne jak w przypadku składnika "Nagryz poziomy" z tą różnicą, że tutaj w oknie możliwe jest 
wybranie tylko jednej wartości. Tak więc wybór jednej z predefiniowanych opcji wyklucza wynik pochodzący z pomiaru nagryzu pionowego.

Przedostatni ze składników wskaźnika PAR oznaczony na liście jako "Centralna linia" to 3-pozycyjna lista. Na podstawie oględzin modelu użytkownik zaznacza 
pozycję odpowiadającą najbardziej stanowi faktycznemu. Po wybraniu podobnie jak w pozostałych przypadkach model ustawia się w pozycji dogodnej do wykonania 
analizy z możliwością rotacji modelu w oknie roboczym. 

Ostani składnik - "Lewa boczna okluzja" wyznaczany jest identycznie jak w przypadku "Prawa boczna okluzja". 

Po wyznaczeniu wszystkich pozycji na liście składników wskaźnika PAR otrzymuje się jego wartość jako sumę wszystkich poszczególnych składników.

9.4.10. Porównanie analiz

DDP-Ortho umożliwia generowanie analiz zbiorczych dla łatwego porównania między modelami. Przycisk do tworzenia takich analiz zbiorczych (Stwórz 
porównanie) znajdziesz na górze panelu "Analizy". Plik pacjenta może zawierać 1-4 modeli. Każdy model (możesz się pomiędzy nimi przełączać używając opcji 
Zarządzaj modelami->Zarządzaj modelami z menu głównego) może zawierać swój własny raport z analiz. Zazwyczaj poszczególne modele odpowiadają za 
odpowiedni etap leczenia i lekarz może miec potrzebę porównania danych liczbowych dla różnych etapów leczenia. Jest na to prosty sposób. Przejdź do panelu 
"Analizy" gdzie na samej górze znajdziesz przycisk Stwórz porównanie. 



Po wciśnięciu program wygeneruje plik PDF i spyta o lokacje na dysku do jego zapisu. Możesz go obejrzeć używając dowolnej przeglądarki plików PDF. Plik zaiwera 
wszystkie liczby, które możesz znaleźć w panelu "Analizy" dla każdego dostępnego modelu. Są one prezentowane w wierszach z podziałem na kolumny (tyle kolumn z 
ilu modeli składa sie plik), tak żeby można było porównać te same wartości różnych modeli. Na przykład jeśli plik zawiera 3 modele wygenerowany raport będzie 
zawierał 3 kolumny z wartościami dla każdego parametru analiz. Oczywiście niektóre z nich mogą być puste jeśli analizy nie były kompletne. 

Oczywiście można stworzyć porównanie nawet jeśli plik zawiera tylko jeden model. W takim wypadku w porównaniu wystąpi po prostu tylko jedna kolumna. 



10. Porównywanie dwóch modeli

Program DDP-Ortho umożliwia porównanie dwóch modeli zapisanych w dwóch osobnych plikach (zawierających np. stan przed i po 
leczeniu). 

Aby wczytać model (modele) do porównania wybierz z menu opcję "Plik -> Otwórz plik modelu do porównania" lub kliknij odpowiedni
przycisk.

Jeśli chcesz porównać aktualnie wczytany model z innym wczytaj dodatkowo tylko jeden model. Jeśli nie są wczytane żadne modele 
wczytaj 2 modele przeznaczone do porównania jeden po drugim. Po wczytaniu modele wyświetlane są w dwóch kontrastujących 
kolorach a na liście w zakładce "Objekty 3D" są widoczne jako 4 obiekty ( ponieważ obydwa składają się z 2 elementów : szczęki i 
żuchwy)

Jeśli chcesz zmienić kolor lub nazwę wczytanego obiektu wywołaj prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe aby uzyskać dostęp 
do odpowiednich opcji. 

Wczytana para modeli może być przesunięta względem siebie. W trybie porównania modeli pojawia się zestaw dodatkowych 
przycisków. Służą one do repozycjonowania wybranego obiektu. Dostępne opcje to: 

- przesuwanie wybranego obiektu (wpływa na wybrany obiekt 3D z listy, nie na cały model)
- obracanie wybranego obiektu (jak powyżej) wokół lokalnego środka obrotu (pivot point)
- przesuwanie lokalnego środka obrotu(punktu wokół którego odbywa się rotacja obiektu)



Powyższe opcje manipulacji obiektem nie działają na widok, zmieniają tylko położenie obiektu w przestrzeni roboczej. Po wybraniu
przycisku "rotacja obiektu" lub "przesunięcie obiektu" pojawi się pomocniczy manipulator na wybranym obiekcie. Gdy przesuniesz
kursor nad manipulator zmieni swój wygląd co oznacza że można rozpocząć manipulacje metodą przeciągnij i upuść. 

Pozycjonowanie modeli w trybie porównania jest używane aby ułatwić obserwację różnic między tymi modelami. W tym celu będziesz 
chciał spozycjonować je tak żeby przyjęły możliwie współbieżną pozycję względem siebie. DDP-Ortho jest wyposażony w mechanizm 
zwany superimpozycją, który umożliwia uzyskanie współbieżnych pozycji poprzez zdefiniowanie szeregu par powiązanych ze sobą 
punktów. Oto jak to działa:

Kliknij ikonę "Widok superimpozycji" lub wybierz odpowiednią pozycje z menu (opcja jest aktywna tylko w trybie porównywania
modeli):

Program przełączy się do widoku superimpozycji. Następnie wskaż przynajmniej 3 charakterystyczne punkty na modelu w górnym
widoku i taką samą ilość punktów w widoku dolnym. Oczywiście możesz ustawić więcej punktów co może zwiększyć precyzję 
wykonania operacji. 



Możesz manipulować widokami podczas stawiania punktów żeby ułatwić przecyzyjne wskazanie ich miejsca docelowego. Dokładność 
tej operacji ma duży wpływ na końcowy wyniki repozycjonowania. Jeśli się pomyliłeś podczas stawiania punktów możesz łatwo cofnąć 
każdą czynność ( naciśnij CTRL+Z), skorygować pozycje postawionego punktu ( "przeciągnij i upuść" gdy kursor myszy znajduje się 
nad punktem ) lub usunąć ostatnio postawiony punkt używając odpowiednich ikon: 

Jeśli wszystkie punkty zostały rozmieszczone, kliknij na przycisk "Superimpozycja". 



Po wykonaniu krótkich obliczeń powinieneś zobaczyć spozycjonowane modele w pionowym oknie widoku Superimpozycji. teraz możesz 
łatwo sprawdzić zmiany używając suwaka przezroczystości. 



11. Ustawienia aplikacji, skróty klawiaturowe

Aby dostosować wygląd i sposób działania aplikacji wybierz opcję Narzędzia -> Opcje z 
głównego menu. Okno ustawień zawiera 5 zakładek: Główne, Kolory, Ścieżki, Siatka.

Znaczenia większości opcji zakładki "Główne" nie trzeba dodatkowo wyjaśniać. Zaznaczone 
pole przy nazwie opcji czyni ja aktywną. Opcja "Początkowa rotacja widoków bocznych (w
stopniach)" jest używana do ustawienia początkowego kąta dla lewego i prawego widoku.
Efekt zmiany tych wartości jest widoczny po wciśnięciu ikony "Resetuj widok". 



Przechodząc do zakładki "Kolory" można samodzielnie ustalić barwę i parametry 
poszczególnych elementów wyświetlanych w czasie pracy w oknie roboczym. Dla 
elementów wyświetlanych w postaci linii można ustawić grubość linii. Dla elementów 
pokazywanych jako powierzchnie prócz koloru można ustawić również ich rozmiar. 



W zakładce "Ścieżki" można zmienić domyślną ścieżkę do folderu gdzie znajdują się modele 
– opcja "Zawsze otwieraj pliki z następującej lokalizacji". Wczytując model, eksplorator 
plików otworzy się w folderze, który jest właśnie tutaj zdefiniowany.

Nowsze wersje programu mogą być pobierane z innej niż domyślna lokalizacji – opcja "Użyj 
następującego adresu do aktualizacji". W polu tekstowym podaje się adres URL lokalizacji z 
uaktualnieniami. Opcja może być wykorzystywana przez administratorów wewnętrznych 
sieci komputerowych. Jej zmiana nie jest zalecana dla zwykłych użytkowników. 



12. Łuki

Aby rozpocząć pracę z łukami należy wybrać "Łuki" w sekcji zakładek. W panelu łuków 
znajdują się niezbędne opcje do pozycjonowania wirtualnego łuku oraz wykonania 
prostych pomiarów. 

W panelu "Łuki" użytkownik może wybrać jeden z przedefiniowanych wcześniej modeli 
łuku. Jak widać na poniższym obrazie panel łuków posiada 2 podzakładki - dla szczęki i dla 
żuchwy. Po każdym kliknięciu tych zakładek panel "Łuki" wypełniają dane dotyczące 
wybranej podzakładki (szczęka lub żuchwa). 

Biblioteka łuków, podobnie jak w przypadku biblioteki zamków powiększa się z czasem. 
Nowe zestawy dostarczane są jako paczki do ściągnięcia i zainstalowania. 

Po wybraniu jednego z dostępnych modeli łuku, pojawi się on w głównym oknie roboczym. 
Najczęściej wymaga dopasowania do łuku który tworzą zęby modelu. W panelu znajdują 
się pola numeryczne odpowiadające za przesuw, rotację oraz skalowanie modelu 
niezależnie w dwóch osiach. Odpowiednio manipulując ich wartościami, użytkownik 
dopasowuje wirtualny łuk do modelu uzębienia. Kolory i grubość linii symbolizujących łuki 
można zmienić z poziomu menu : Narzędzia -> Opcje - zakładka "Kolory". 

Wskazówka: Wstępnie można przesunąć model łuku metodą "przeciągnij i upuść" . 
Wystarczy przytrzymać wskaźnik kursora przez chwilę nad symbolem łuku w głównym 
oknie roboczym. Przycisk "Blokuj" blokuje tę możliwość, aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu, gdy użytkownik używa innych narzędzi. Na 
przykład przy ustalaniu szczelin między pomiarami poszczególnych zębów, gdzie umiejscowienie kursora nad segmentem wymiarowym jednego z zębów 
wywołuje podręczne menu, a umiejscowienie kursora w miejscach sąsiedztwa tych segmentów powoduje gotowość do przesunięcia łuku. Ułatwieniem 
może tu być zablokowanie możliwości przesunięcia łuku.

Jako że przesuw manualny metodą „przeciągnij i upuść” może okazać się nie wystarczająco dokładny, położenie i kształt łuku można dokładnie 
skorygować używając odpowiednich pól numerycznych (patrz rys. powyżej). 

Jeśli wirtualny łuk jest zbyt długi może być skrócone poprzez jego docięcie na obu końcach. Służą do tego parametry z grupy "Docinanie". 



Długość wirtualnego łuku jest na bieżąco wyświetlana w panelu. Można porównać ta wielkość z długością łuku wyliczoną przy użyciu wskaźnika Boltona. 
Jest to sumaryczna długość, na którą składają się szerokości wszystkich indywidualnie zmierzonych zębów. Zaznaczenie opcji "Pokaż analizę Boltona" 
pokaże wynik takiego sumowania. Płaszczyzny oznaczające mierzoną szerokość dla indywidualnych zębów mogą byc lepiej widoczne jeśli obróci się 
widok o jakiś kąt. 

Przy każdym segmencie może być wyświetlany numer segmentu lub jego wymiar w zależności od tego który z podpunktów: 

 Wyświetl wartości

 Wyświetl pomiary

 Nie wyświetlaj

jest zaznaczony.

Środek grupy segmentów pomiarowych pobranych z analizy Boltona nie zawsze musi pokrywać się z rzeczywistym środkiem łuku zębowego. Położenie 
owego środka można zmieniać za pomocą odpowiedniego parametru w zakładce "Łuki". 

Poszczególne segmenty (wymiary pojedynczych zębów pobrane z Analizy Boltona) można od siebie odsunąć aby ich pozycje na łuku były zbliżone do 
pozycji odpowiadających im zębów w modelu. Po przesunięciu kursora nad jeden z tych segmentów kursor zmieni się na symbol myszki z zaznaczonym 
lewym przyciskiem. Wystarczy teraz złapać za jeden z segmentów i przesunąć go metodą "przeciągnij i upuść". 

przesuwanie segmentu przesuwanie luku 



13. Segmentacja zębów

Modele dla DDP-Ortho mogą być dostarczane jako: :

1. jednolita siatka geometryczna podzielona tylko na szczękę i żuchwę
2. siatka z głębszym podziałem – na szczękę, żuchwę oraz zestaw obiektów, które stanowią pojedyncze zęby

W pierwszym przypadku może zaistnieć potrzeba wyizolowania zębów poprzez oddzielenie ich od macierzystej siatki. Staną się wtedy osobnymi 
obiektami figurującymi na liście Obiekty 3D. 

Spróbujmy wydzielić część modelu (pojedynczy ząb) i zamienić ją w osobny obiekt. Przełącz się do zakładki "Segmentacja zębów". Pokaże się okno 
dialogowe z wyborem trybu segmentacji. Możesz wybrać manualną lub półautomatyczną segmentację. 

Wykonanie półautomatycznej segmentacji jest możliwe tylko wtedy gdy dostarczony model jest kompatybilny ze standardami DDP-Ortho. W 
przeciwnym razie przycisk "Półautomatyczna segmentacja" będzie widoczny jako nieaktywny. 

W trybie segmentacji manualnej trzeba wyizolować kolejne zęby jeden po drugim. Niezależnie od wyboru trybu ten proces jest podzielony na kilka 
etapów (patrz rys. poniżej). Aktualnie wykonywany etap jest wyróżniony innym kolorem. 

Proces segmentacji zaczyna się wyborem punktów wokół górnych zębów. Wystarczy wskazać 4 punkty wokół wybranego zęba, ale wskazanie większej 
ilości punktów da w rezultacie bardziej dokładny kontur, według którego nastąpi oddzielenie siatki. 

Małe okno pojawia się ze wskazówką wykonania pierwszego kroku. Jak widać na rysunku poniżej najpierw należy wybrać ząb dla którego będzie się 
tworzyć kontur. Domyślnie wybrany jest ząb 18, ale możesz wybrać dowolny inny, dlatego że kolejność definiowania pojedynczych konturów nie ma 
znaczenia. Może się zdarzyć tak, że ząb 18 nie występuje w modelu, wtedy też należy wybrać inny ząb. 



Teraz ustaw widok, żeby ząb który ma być wyizolowany był wystarczająco duży na ekranie. Wtedy łatwiej i dokładniej zdefiniujesz kontur, wokół którego 
nastąpi wycięcie zęba z siatki. W lewym rogu okna widokowego wyświetli się tekst zachęcający do rozpoczęcia definiowania konturu używając prawego 

przycisku myszy. 

Manipuluj widokiem tak, żebyś mógł ukończyć pętlę punktów wokół zęba. W każdej chwili możesz skorygować pozycję każdego punktu punktu po prostu 
przeciągając go myszką po powierzchni. Jeśli kontur składa się z dużej ilości punktów opcja "Liczba przesuwanych sąsiednich punktów" może okazać się 
pomocna. Włącza ona coś w rodzaju pola magnetycznego działającego na punkty w ten sposób, że przeciąganie jednego punktu powoduje również 
przeciąganie sąsiednich. Zasięg oddziaływania tego pola określa wartość parametru "Liczba przesuwanych sąsiednich punktów". 

Jeśli chcesz ustawić punkty dla danego zęba od początku kliknij przycisk "Usuń kontur" i możesz rozpocząć definiowanie konturu od nowa. 



Po zakończeniu wyznaczania konturu wybranego zęba przejdź do następnego. Nie naciskaj przycisku "Dalej" dopóki kontury dla wszystkich górnych 
zębów nie zostaną wyznaczone. Żeby definiować kontur dla kolejnego zęba kliknij na właściwą pozycję na schemacie. Pole aktualnie wybranego zęba 

jest wyróżnione na schemacie kolorem niebieskim. Zęby, dla których kontur jest już wyznaczony wyróżnione są kolorem zielonym. 

Jak już wszystkie kontury dla górnych zębów będą wyznaczone, kliknij przycisk "Dalej". 



W drugim etapie - "Wybierz punkty na dolnych zębach" - postępuje się na identycznych zasadach z tym że dla zębów dolnych. 
Po wyznaczeniu wszystkich konturów kliknij przycisk "Dalej" aby zacząć generowanie konturów według, których nastąpi później oddzielenie fragmentów 

siatki. 

Jak wspomniano wyżej etapy "wybór punktów na górnym/dolnym uzębieniu" są pomijane w trybie półautomatycznym. 

Obliczanie linii separujących może trwać przez jakąś chwilę. Jak tylko proces zostanie zakończony otrzymasz zestaw podstawowych konturów. Etapy 
"sprawdź kontury na górnym uzębieniu" i kolejny (...na dolnym uzębieniu) pozwalają na korektę konturu aby przyjął żądany kształt. Jak widzisz linie 
konturowe mają więcej punktów kontrolnych, dlatego może zaistnieć potrzeba zwiększenia parametru "Liczba przesuwanych sąsiednich punktów" aby 

poruszać większą ilością punktów jednocześnie. 



Na tym etapie wciąż możesz poprawiać poszczególne kontury ponownie jeśli zachodzi taka potrzeba. Napierw usuń kontur dla wybranego zęba, wskaż 
kolejne punkty kontrolne i kliknij przycisk "Utwórz kontur". 

Na dowolnym etapie aktualnie wybrany ząb jest w jakiś sposób wyróżniony zarówno w ekranie roboczym jak i na schemacie. 

Po zakończeniu ustalania kształtu wszystkich konturów kliknij przycisk "Dalej" aby przejść do kolejnego kroku. W przypadku jakichś problemów z 
tworzeniem konturu wyświetlany jest komunikat ostrzegający z prośba o poprawę konturów, które tego wymagają. Czasami przydatne może okazać się 

schowanie siatki modelu i wyświetlanie tylko linii konturowych. Aby przełączyć się w taki tryb kliknij na przycisk: 

W tym etapie ("Sprawdź stożki na górnych/dolnych zębach") można zmienić orientacje symbolicznego korzenia zęba wyświetlanego w obszarze 
roboczym jako stożek. DDP-Ortho oszacowuje kierunek, wzdłuż którego korzeń zęba jest budowany. Niektóre z nich na pierwszy rzut oka wyglądają 

jakby miały ten kierunek niewłaściwy i wymagał korekcji. Spójrz na przykład poniżej - ząb 11 i 12 wymaga korekty: 



Aby skorygować kąt wybranego stożka wybierz odpowiadające mu pole na schemacie. Pojawi się dodatkowy mini układ współrzędnych na obu końcach 
osi korzenia aktualnie zaznaczonego zęba. Teraz możesz przesunąć każdy z końców chwytając za jedną z osi mini układów współrzędnych co powoduje 
zmianę orientacji osi korzenia zęba. Po korekcie nasz przykład będzie wyglądał tak: 

W tym etapie można również ustawić długość stożka. Oto jak parametr "Rozmiar stożka" wpływa na ostateczny kształt: 



Kliknij przycisk "Dalej" aby wykonać oddzielenie. Zajmie to krótszą lub dłuższą chwilę w zależności od mocy obliczeniowej komputera. Po skończeniu 
obliczeń powinieneś otrzymać obiekt z zębami oddzielonymi od tkanki miękkiej. Teraz masz dostęp do każdego zęba z osobna, sprawdź zakładkę 

"Obiekty 3D". Po oddzieleniu tkanka miękka przyjmuje bladoróżowy kolor. 



Jak widać na rysunku powyżej izolacji pozostawia 2 dodatkowe obiekty będące częścią wyciętą z pierwotnego obiektu. Zostały nazwane jako: "Górne 
wycięte zęby/Dolne wycięte zęby". Mogą być użyte raczej tylko w bardzo specyficznych sytuacjach i prawdopodobnie nie będą potrzebne widoczne w 

oknie roboczym, dlatego domyślnie są ukryte. 

To jest moment kiedy akceptuje się wynik procesu segmentacji przez naciśnięcie przycisku "Zakończ". 

Zakładka zmienia swoją nazwę z "Segmentacja zębów" na "Setup" dlatego, że od tego momentu będzie zawierać narzędzia potrzebne do 
pozycjonowania zębów aby zilustrować stan uzębienia po leczeniu. 



14. Zamki

Ortolab opracował autorska metodę montażu zamków na zębach, która w zestawieniu z tradycyjnym, czysto manualnym procesem jest o wiele szybsza i 
dokładniejsza. Przede wszystkim znacznie skraca czas zaangażowania pacjenta w cały proces, ponieważ większość czynności wykonuje się używając 
komputera osobistego bazując na wirtualnym modelu, który odpowiada uzębieniu konkretnego pacjenta, a nie bezpośrednio na pacjencie. Pierwszy etap 
tej metody wymaga użycia programu DDP-Ortho gdzie użytkownik może spozycjonować zamki na wirtualnym modelu uzębienia konkretnego pacjenta. 
Potrzebne narzędzia do wykonania tego procesu znajdziesz w zakładce "IPA". 

Głównym elementem w panelu "IPA" jest schematyczny rozkład uzębienia. Kliknięcie na jednej z pozycji odpowiadającej pojedynczemu zębu powoduje 
pojawienie się zamka w oknie roboczym jeśli wcześniej nie został uaktywniony. Oczywiście można go wyłączyć odznaczając opcję "Użyj zamka". Pozycje 
odpowiadające wyłączonym zamkom są oznaczone na schematycznym rozkładzie kolorem. 

Tak właśnie można rozpocząć pracę z zamkami. Możesz również uaktywnić całą serię wybierając jeden z zestawów w sekcji "Zastosowanie dla 
wszystkich zębów". 

Największą korzyść przy ustawianiu tej funkcjonalności DDP-Ortho polega na tym, że można ustawić docelowe pozycje zamków dla stanu uzębienia po 
leczeniu a DDP-Ortho pokaże na powierzchni każdego zęba pozycję gdzie należy przykleić zamek i pod jakim kątem. Można manipulować zamkami tak 
jakby były zamontowane już na drucie. De facto w programie użytkownik przesuwa/obraca ząb aby osiągnąć pożądany rezultat a program wylicza 
miejsce prawidłowego zamocowania zamka na tym zębie na bieżąco. Jest to coś w rodzaju postępowania odwrotnego w stosunku do tradycyjnej metody 
gdzie lekarz musiał wyobrazić sobie finalną pozycję zęba (po leczeniu) i samodzielnie znaleźć miejsce, w przyklejenia zamka bazując na własnym 
doświadczeniu. 

Zamek posiada podstawowe parametry, których używa się w programie DDP-Ortho. Najważniejsze z nich to angulacja, torq i odległość rowka 
prowadzącego od krawędzi zęba: 



W obszarze roboczym możesz przesuwać każdy z zamków po powierzchni zęba. Aby wybrać zamek kliknij na niego prawym przyciskiem myszy. 
Wybrany zamek możesz przesuwać wzdłuż jednej z dwóch osi oznaczonych kolorem niebieskim i żółtym. Aby przesuwać wzdłuż wybranej osi najedź nad 
nią kursorem myszy ( wygląd kursora powinien się zmienić ) i przesuwaj zamek używając techniki drag&drop. Po każdym przesunięciu (w momencie 
zwolnienia klawisza myszy) pozycja zamka w przestrzeni jest korygowana tak aby zamek możliwie najlepiej dolegał do powierzchni zęba. 

Możesz również obracać zamek wokół osi prostopadłej do czerwonego okręgu wyświetlanego w oknie roboczym. W tym celu podobnie użyj techniki 
drag&drop uprzednio umieszczając kursor myszy nad okręgiem. 



Precyzyjnych modifikacji możesz dokonać używając pól numerycznych w sekcji "Pozycja zamka" - pola "Dystans do krawędzi" i "Korekcja angulacji". 

W pewnych sytuacjach może zajść potrzeba odsunięcia zamka od powierzchni zęba. Służy do tego opcja "Dopozycjonuj" (aktywuj ją przyciskiem o tej 
nazwie). Pokażą się dwa dodatkowe przyciski "+" i "-". Użyj ich do ustawienia dystansu zamka między jego powierzchnią bazową a powierzchnią zęba. 
W trybie "Dopozycjonuj" widoczne są też dodatkowe manipulatory kątowe - niebieski i żółty okrąg - które służą do obracania zamka w pozostałych 
osiach. Najczęściej aby ich użyć trzeba będzie wcześniej odsunąć zamek od powierzchni zęba aby obrót był możliwy. 

Po zakończeniu korekty należy opuścić tryb dopozycjonowywania przyciskiem "Zakończ". 

W grupie "Ogólne ustawienia" zakładki IPA znajdziesz niezbędne opcje służące do rozmieszczenia zamków na drucie ortodontycznym. Wcześniej jednak 



musisz wybrać rodzaj łuku i dopasować jego kształt. Oczywiście późniejsze jego modyfikacje są ciągle możliwe (więcej informacji w rozdziale "Łuki"). Po 
przygotowaniu łuku można nałożyć zestaw zamków na łuk ilustrujący w programie drut ortodontyczny. W tym celu zaznacz opcję "Pokaż zamki na 
drucie". 

Zamki razem z odpowiadającymi im zębami dopasują swoje pozycje do wybranego łuku. DDP-Ortho wstępnie sprawdza rozmieszczenie zębów pod 
kątem potencjalnych kolizji i tworzy odległości między sąsiadującymi zębami możliwe jednakowe. W praktyce ząb przy tej operacji może przesunąć się 
zbyt daleko w stosunku do swojej pierwotnej pozycji lub może zaistnieć potrzeba umyślnego zostawienia wolnej przestrzeni w łuku. W takich 
przypadkach można skorygować ręcznie pozycję każdego zęba przesuwając go po łuku poprzez zmianę parametru "Dystans do poprzedniego". 



Jak wcześniej wspomniano najprostszym sposobem do zaprojektowania rozmieszczenia zamków na zębach jest manipulowanie każdym pojedynczym 
zamkiem przy włączonym wyświetlaniu łuku aż cały łuk uzębienia przybierze pożądany kształt. Po pozycjonowaniu można ponownie sprawdzić czy 
występują kolizje między zębami używając przycisku "Sprawdź kolizje między zębami". W dowolnej chwili można wywołać funkcję "Ułożenie zębów 
na drucie" klikając odpowiedni przycisk. Obie funkcje są wykonywane automatycznie gdy pierwszy raz zaznacza się opcję "pokaż zamki na drucie". 

Po ustawieniu zamka możesz go "zamrozić" przyciskiem "Zablokuj". Zaakceptowanie modyfikacji wyłacza możliwość wyboru i edycji tego zamka 
(zamek zmieni kolor w oknie roboczym). Możesz cofnąć tą operację używając przycisku "Odblokuj". 

Przycisk "Pozycja wyjściowa" przywraca domyślną pozycję zamka. 



Pola wyróżnione na powyższym rysunku służą do wyboru zamka. Lista "Typ" daje możliwość wyboru zestawu z jakiego pochodzi model zamka. Po 
wybraniu zestawu pokaże się okno dialogowe gdzie możesz wybrać czy zmiana zestawu ma dotyczyć tylko aktualnie wybranego zamka, górnej lub 
dolnej szczęki czy całego uzębienia. Możesz również zdecydować, czy po zmianie zachować zmodyfikowaną pozycję zamka, czy nowy model ma przyjąć 
pozycje domyslną. 

Mimo, że każdy model zamku najczęściej przeznaczony jest dla konkretnego zęba, w programie DDP-Ortho możesz umieścić dowolny zamek na 
dowolnym zębie. Wyboru dokonasz używając listy wyboru "Zamek". 

Niektóre zamki występują w serii w różnych odmianach różniących się parametrem Tork. Jeżeli takowe są dostepne wybierzesz je używając listy "Tork". 

"Numer katalogowy" to pole tekstowe zawierające pełną techniczną nazwę wybranego zamka. 

W ostatniej sekcji - "Ogólne ustawienia" możesz zdecydować które z linii pomocniczych mają być widoczne na ekranie poprzez zaznaczenie 
odpowiednich checkboxów. Aktywna opcja "Auto rotacja" powoduje, że po kliknięciu na jakiejś pozycji schematycznego rozkładu uzębienia (górna część 
zakładki) okno robocze zmieni w taki sposób, że wybrany zamek ulokuje się na środku ekranu. 

Przyciskiem "Generuj XML" wygenerujesz plika zawierający szczegółowe dane na temat użytych zamków i ich ustawienia. Plik ten może być użyteczny 
przy składaniu zamówień, komunikacji z innymi użytkownikami lub pomocą techniczną. 

Po zdefiniowaniu docelowych pozycji wszystkich zamków, następnym etapem jest wygenerowanie elementu stanowiącego stelaż dla spozycjonowanych 
zamków. 

Dostępne jest również wizualne porównanie, które pokazuje różnicę między stanem przed i po pozycjonowaniu zamków. Aby je zobaczyć idź do zakładki 
"Setup" i aktywuj te opcję poprzez przyporządkowanie zmodyfikowanych pozycji zębów jako pozycja "Końcowy" - kliknij przycisk "Ustaw końcową 
pozycję z zamków na łuku". Następnie przesuń suwak, aby zobaczyć transformację z początkowej do finalnej pozycji. 



15. Setup

W DDP-Ortho można ustawiać zarówno zamki jak i zęby w zależności od celu jaki chcesz osiągnąć. Rozdział "Zamki" poświęcony jest wyjaśnieniu 
procesu pozycjonowania zamków na zębach. W tym rozdziale dowiesz się jak pozycjonować zęby. Poniższe informacje dotyczą tylko modelu z 
wyizolowanymi zębami. 

Przechodząc do zakładki "Setup" na górze znajdziesz rząd ikon-przycisków. Oto krótki przegląd tego do czego służą: 

Pokaż zamki – włącza/wyłącza wyświetlanie zamków 

Pokaż druty - włącza/wyłącza wyświetlanie łuku wybranego i sparametryzowanego w zakładce „Arches” (Łuki). Zauważ, że wyświetlany jest tylko 
symboliczny łuk i jego wyświetlanie nie wpływa na pozycję zamków. 

Pokaż zamki na drucie - efekt działania tej opcji jest taki sam jak użycie opcji "Pokaż zamki na drucie" w zakładce "IPA" z tą różnicą, że dotyczy obu 
drutów - górnego i dolnego. Gdy włączysz tą opcję wyświetlane zamki będą dopasowane do drutu. Również sam drut (definiowany w zakładce "Łuki") 
będzie wyświetlany w jego prawdziwym kształcie. 

Na tym etapie dobrze wiedzieć do czego służy suwak poniżej rzędu z ikonami-przyciskami. Pozwala on podejrzeć transformację z początkowej do 
końcowej pozycji elementów, których pozycji były modyfikowane. Na pewno zauważysz, że suwak jest czasami aktywny czasami nie w zależności od 
stanu ikon-przycisków. 

Są 2 sposoby zmiany pozycji zębów - poprzez ustawianie(setup) zamków lub pozycjonowanie zębów. Jeśli spozycjonowałeś jakieś zamki i w związki tym 
pozycje zębów zostały zmienione musisz przyporządkować tą modyfikacje jako stan końcowy (final position). W tym celu kliknij przycisk "Ustaw 
końcową pozycję z zamków na łuku". Od tej pory możesz podejrzeć pozycjonowanie jako animację poruszając suwakiem. 



Tuż poniżej suwaka znajdują się krótkie informacje statystyczne mówiące o maksymalnym odchyleniu w stanie końcowym. Omówmy liczby z przykładu 
pokazanego na rysunku poniżej: 

Każdy pojedynczy ząb został sprawdzony pod kątem minimalnego/maksymalnego przesunięcia oraz rotacji i najwyższe wartości zostały umieszczone w 
drugiej kolumnie. Odnosząc się do rysunku powyżej wartość 1,41 oznacza że ząb, który wykonał najmniejsze przemieszczenie został przesunięty o 
1,41mm. Podobnie największe wykryte przemieszczenie wynosi 11,95mm. Jednakże obydwa te parametry dla aktualnie wybranego zęba wynoszą 
odpowiednio 1,88mm/3,75mm. Ząb, który wykonał największy obrót, obrócił się o kąt 25,48 stopni a aktualnie zaznaczony o 17,94 stopni. 

Drugi sposób polega na tym, że pozycjonuje się zęby bez użycia zamków i drutów(łuków). Trzeba pamiętać, że manipulowanie pojedynczym zębem jest 
możliwe tylko gdy wyświetlanie zamków i drutów jest wyłączone. 

Po wybraniu zęba możesz: 

 poruszać nim poprzez przeciąganie jednej z osi jego lokalnego układu współrzędnych. Możesz również kliknąć na wybrany ząb trzymając wciśnięty
klawisz CTRL i wtedy przesuwać ząb poruszając myszką



 obracać nim wokół jednej z 3 osi - kliknij ikonę "Rotacja obiektu" aby aktywować najpierw tryb rotacji. Możesz również kliknąć na wybrany ząb i
trzymając wciśnięty klawisz SHIFT obracać nim w 3 osiach równocześnie lub trzymając wciśnięty klawisz CTRL i SHIFT obracać wokół osi długiej
zęba.

Po dokonaniu modyfikacji możesz podejrzeć transformację z początkowej do końcowej pozycji używając suwaka. 

Ukryj dziąsła - jest to wyłącznik wyświetlania tkanki miękkej jaką jest dziąsło. 

Pokaż tylko zaznaczony ząb - używając tej ikony możesz tymczasowo wyizolować wybrany ząb na ekranie ukrywając wszystkie pozostałe obiekty. Ikona 
jest aktywna tylko wtedy gdy jakiś ząb jest wybrany. Staje się nieaktywne podczas wybierania zamków. 

Automatycznie odświeżaj okluzję - działa tylko gdy tryb "Pokaż okluzję" jest włączony. Po jakiejkolwiek zmianie dokonanej na pojedynczym zębie 
kolorowa mapa dystansów jest aktualizowana. 



Użyj drugiego punktu obrotu - każdy ząb ma dwa punkty, wokół których można dokonać obrotu. Ta ikona przełącza między nimi. Położenie obydwu 
punktów może być modyfikowane po kliknięciu ikony "Przesunięcie punktu środka obrotu" na pasku narzędzi. 



16. Cefalometria

W zakładce "Cefalometria" znajdziesz niezbędne narzędzia do wykonania analizy cefalometrycznej. Cefalometria jest oparta na zdjęciu rentgenowskim, 
na którym wykonywana jest seria pomiarów. Analizy pomiarowe różnią się od siebie w zależności od przeznaczenia. Możesz importować cefalometrie do 
DDP-Ortho zapisane jako pliki XML. Jeśli żadnej nie posiadasz możesz stworzyć własną od zera. Będzie ona zapamiętana w programie. Utworzona 
cefalometria może byc róniez eksportowana do pliku XML. Dzięki temu użytkownik może wymieniać cefalometrie z innymi użytkownikami DDP-Ortho. 

Opcje niezbędne do importowania/eksportowania cefalometrii znajdują się w menu Plik: 

Wróćmy do przypadku, gdy żadna cefalometria nie jest dostępna i trzeba utworzyc nową. 

Tworzenie nowej analizy cefalometrycznej
Kliknij ikonę plusa aby otworzyć okno do tworzenia cefalometrii. 

Zostaniesz poproszony o nadanie nazwy analizy. Na użytek tej instrukcji zastosowano symboliczne ogólne nazwy. 

Kliknij przycisk "Dalej" aby przejść do następnego kroku gdzie definiuje się punkty. Użyjesz punktów oznaczając specyficzne miejsca na cefalogramie 
(zdjęcie rentgenowskie oparte na pomiarach cefalometrii). Punkty są również niezbędnymi składnikami do definiowania linii - kolejnego elementu 
używanego w cefalmetrii. Każdy nowo utworzony punkt powinien mieć nadaną nazwę i symbol, który jest później używany jako nazwa skrócona na 
diagramach. Możesz również zmienić domyślny kolor. 

Opcja "Projekcja punktu na linii" będzie wyjaśniona w dalszej części, jako że jej użycie wymaga zdefiniowanej przynajmniej jednej linii. 



Po utworzeniu punktu pojawia się on na liście. Jeśli klikniesz na dowolną pozycję z listy pokażą się dwa dodatkowe przyciski: 

 Zapisz punkt jako nowy - tworzy kopię aktualnie wybranego punktu (oszczędza czas, jesli nowy punkt wymaga nieznacznych zmian w nazwie)

 Zapisz punkt - nadpisuje istniejący punkt (aktualnie wybrany) jeśli dokonane zostały jakieś zmiany

Po dodaniu potrzebnej liczby punktów (możesz dodać więcej punktów później poprzez edycję istniejącej analizy) przejdź do następnego kroku -
tworzenia linii. 

Aby utworzyć linię należy wybrać 2 punkty, które stanowią początek i koniec linii. Wszystkie opcje działają podobnie jak w przypadku definiowania 
punktu. 



Jeśli już jakieś linie są zdefiniowane możesz wrócić do etapu dodawania punktów i stworzyć punkty, które będą rzutowane na wybraną linię. 

Po dodaniu punktów i linii możesz zacząć definiować poszczególne pomiary. Kliknij przycisk "Dalej", aby zobaczyć okno jak poniżej: 

To jest okno, które zawiera opcje potrzebne to ustalenia wyglądu raportu, który jest produktem wynikowym przeprowadzonej analizy. Pierwsze 
rozwijalne menu zawiera możliwe funkcje - typy pomiarów i jedną funkcję specjalną - nagłówek. Nagłówek służy do wizualnego oddzielenia grup 
pomiarów. Po wybraniu jednej z funkcji pojawi się odpowiednie pole. 

Przykład rozmieszczenia pomiarów może wyglądać jak poniżej:



Ostatni krok to zaznaczenie zdefiniowanych punktów na rysunku schematycznym(diagramie). Rozmieszczenie punktów będzie wpływać później na 
wykonywaną analizę. To co trzeba tutaj zrobić to wybierać punkt po punkcie i umieszczać je na rysunku schematycznym w odpowiednich pozycjach 
używając prawego przycisku myszy. 

Możesz korygować istniejący schemat pomiarowy. Wtedy pokazanie wszystkich punktów (przycisk „Pokaż wszystkie punkty”) może być pomocne. 



Jeśli jesteś pewien, że wszystkie punkty zostały rozlokowane we właściwych pozycjach możesz ukończyć tworzenie schematu cefalometrii przez 
kliknięcie przycisku "Zakończ". Wszystkie istniejące schematy mogą być edytowane/korygowane - ikona "Edycja cefalometrii" obok ikony z plusem w 
panelu). 

Wykonanie analizy cefalometrycznej
W pierwszym kroku wybierz jeną z dostępnych analiz i kliknij przycisk "Start". 

Jeśli nie ma cefalogramu (zdjęcie dedykowane jako baza analizy cefalometrycznej) program poprosi o wybór jednego ze zdjęć biblioteki "Zdjęcia". 
Wybrane zdjęcie musi być skalibrowane (zobacz rozdział "Zdjęcia"). Jeśli zdjęcie jest gotowe możesz rozpocząć ustawianie serii punktów na 
cefalogramie zgodnie ze zdjęciem pomocniczym zawierającym serię punktów referencyjnych. Wybieraj punkt po punkcie z listy i nadaj im pozycje na 
diagramie używając prawego przycisku myszy. 



W przypadku problemów z rozpoznaniem jakichś obszarów możesz poprawić wyświetlanie cefalogramu używając opcji z grupy "Korekty" w panelu. 
Wszystkie punkty zawarte w schemacie muszą być umieszczone na diagramie, w przeciwnym razie nie będzie można wygenerować raportu. Punkty, 
które zostały już rozmieszczone zaznaczone są kolorem zielonym, natomiast aktualnie wybrany punkt czerwonym. 

Gdy już wszystkie punkty zostaną rozmieszczone kliknij przycisk "Wyniki" aby wygenerować plik w formacie XML, który zawierał będzie wyniki analizy. 
Jeśli generowanie tabeli wyników zakończy się sukcesem program zapyta czy chcesz dodać tablicę wyników jako obraz do biblioteki (zakładka 
"Zdjęcia"). 

Oto jak może wyglądać przykładowa tablica z wynikami analizy: 



Tkanka miękka

Gdy masz już ukończoną cefalometrię możesz oznaczyć tkankę miękką rysując zielony kontur na cefalogramie. Może on być użyty do późniejszego 
porównania cefalometrii lub innych analiz. Aby zacząć rysować kontur tkanki miękkej wejdź w odpowiedni tryb rysowania poprzez kliknięcie 
odpowiedniej ikony, a następnie stawiaj kolejne punkty tworzące kontur za pomocą prawego przycisku myszy. 



W dowolnym momencie możesz modyfikować pozycję poszczególnych punktów przeciagając je przy użyciu lewego przycisku myszy lub nawet całego 
konturu - wtedy chwyć za środek jednego z segmentów tworzacych kontur. 

Porównywanie cefalometrii
Podczas pracy z plikiem, który zawiera więcej niż jeden model ( patrz rozdział 6.3 Praca z kilkoma modelami możesz dołączyć osobną cefalometrię to 
konkretnego modelu. Każdy wczytany model może mieć osobną cefalometrię wraz z konturem tkanki miękkej. 

Załóżmy, że pracujesz pliku, który zawiera 2 modele i każdy z nich posiada cefalometrię z wynikami oraz zdefiniowany kontur tkanki miękkej. 

Można je porównać przez nołożenie graficznej warstwy danych z cefalometrii na siebie. Przejdź do zakładki "Porównaj cefalometrie" i wybierz 2 
cefalometrie, które chcesz porównać. Po wybraniu będą podświetlone na liście. 



Od teraz możesz porównywać potrzebne elementy włączając/wyłączając je w pasku narzędziowym: 

Jeśli potrzebujesz, możesz również włączyć wyświetlanie punktów cefalometrii. Istnieje również możliwość wygenerowania tabeli z wynikami każdej z 
cefalometrii użytej w porównaniu (na wygenerowanym obrazie znajdą się 2 tabele). 



Jak widać na powyższym porównaniu kontury wydają się być zbyt mocno odsunięte od siebie. Jest tak dlatego, że w praktyce cefalogramy różnią się od 
siebie. Jest bardzo prawdopodobne, że są względem siebie lekko odsunięte i/lub obrócone. Aby dopasować ich pozycje kliknij przycisk "Porównaj" i 
wybierz 2 te same punkty dla dwóch porównywanych cefalometrii. Te 2 punkty nie powinny być położone blisko siebie. Im dalej są od siebie odsunięte 
tym dopasowanie będzie dokładniejsze. 

Po wskazaniu punktów referencyjnych porównywane kontury powinny dopasować się lepiej w sensie ich pozycji: 

Chirurgia
W sekcji cefalometrii znajduje się pomocniczy panel z prostymi narzędziami. Umożliwia między inymi korekcję kształtu konturu tkanki miękkiej i dodaje 
linię, która działa jak prowadnica kierunkowa. Dodaj jedną lub dwie linie po kliknięciu ikony "Dodaj linię pomocniczą" i zaznacz znacznik "Poruszaj 
wzdłuż linii". Następnie możesz wybrać linię wzdłuż której będzie odbywał się ruch. 

dodano 3 linie pomocnicze 

Po modyfikacji można wydrukować na ekran 
używająć ikony drukarki 



17. Dodatki

Program posiada również kilka opcji związanych z wyświetlaniem dodatkowych elementów, które ułatwiają proces wykonania pomiarów. Jest również system notek 
referencyjnych ułatwiający zrobienie szybkich opisów poszczególnych części modelu umieszczonych bezpośrednio na nim. Jest bardzo pomocny przy porządkowaniu 
pracy nad modelem. Jest jeszcze kilka innych przydatnych funkcji dodatkowych opisanych w tym rozdziale. 

17.1. Siatka

Użytkownik może pracować z włączoną lub wyłączoną siatką pomocniczą w obszarze roboczym. Siatka jest widoczna jako zbiór sąsiadujących ze sobą kwadratów o 
boku 10mm. Praca z siatką umożliwia szybkie oszacowanie rozmiaru obiektu czy planowanego pomiaru. Siatka pomocnicza jest aktywowana poprzez kliknięcie 
odpowiedniej ikony w menu "Widok" lub skrótem klawiaturowym (domyślny skrót to CTRL+ALT+G). 

DDP-Ortho może wyświetlać do 3 siatek, które domyślnie pokrywają się z globalnym układem współrzędnych. Użytkownik może decydować, która z nich ma być 
włączona i skorygować jej lokację i kąt nachylenia jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Zarówno model jak i siatka mogą być wyświetlane w trybie ortogonalnym (izometrycznym) jak i perspektywicznym. Opcje do przełączania między tymi trybami 
znajdziesz w liście "Widok" menu głównego. 



W odpowiedni na potrzeby obecnych użytkowników programu wprowadzono możliwość 
zdefiniowania prowadnic. Są to pomocnicze linie definiowane poprzez kliknięcie dwóch punktów na modelu, które utworzą prostą - prowadnicę. Prowadnice nie mają 
ściśle określonego przeznaczenia, ich stosowanie jest uzależnione tylko od potrzeb i wyobraźni użytkownika. Mogą być na przykład chwilowym układem odniesienia 
do przeprowadzenia serii pomiarów. 

Opcje prowadnic dostępne są w zakładce "Pomiary" - kontener "Linie pomocnicze". Prowadnice dodaje się i 
usuwa za pomocą przycisków znajdujących się pod listą prowadnic. Własną nazwę prowadnicy można 
prowadzić klikając prawy przycisk myszy nad odpowiednią pozycją na liście prowadnic. Rzuty kąta między 
prowadnicą a płaszczyzną pojawiają się pod nazwą prowadnicy. Ich ilość jest zależna od włączonych siatek 
(Narzędzia -> Opcje -> Siatka), podobnie jak w przypadku pomiaru kąta. 

Ilość definiowanych prowadnic nie jest ograniczona. Należy pamiętać, że wyznaczony punkt leży na 
powierzchni modelu. W trybie definiowania kolejnych prowadnic, podobnie jak w większości funkcji 
programu, aktywna jest funkcja szybkiej korekty. Gdy kursor myszy znajduje się w pobliżu jednego z 
punktów definiujących prowadnice zamienia się on w symbol dłoni chwytającej punkt. Oznacza to, że 
użytkownik może przeciągać ten punkt po powierzchni modelu, dokonując szybkiej korekty położenia. 

Na poniższym rysunku strzałkami oznaczono punkty, gdzie wcześniej kliknięto aby utworzyć pokazaną 
prowadnicę. Przytrzymując lewy klawisz myszy można przesuwać punkt ślizgając go po powierzchni modelu. 
Położenie prowadnic korygowane jest w locie. 

Prowadnice działają jak magnesy dla ustawianych punktów pomiarowych. Znaczy to, że pomiar może być przeprowadzony przy pomocy prowadnic przez umieszczanie 
na nich punktów pomiarowych wykonując pomiar czy przesuwając wcześniej umieszczone punkty po prowadnicach. Umieszczanie punktu na prowadnicy jest 
sygnalizowane zmianą ikony kursora. Najlepszy sposób aby upewnić się, że wykonywany pomiar jest wykonywany na prowadnicy jest obrócenie widoku i sprawdzenie 
czy w czasie obrotu punkty pomiarowe ciągle znajdują się na prowadnicy. 

17.3. Notatki

Panel notatek (zakładka „Notatki”) podzielony jest na 2 grupy - notatki doktora („General”) i notatki użytkownika („User notes”). Notatki użytkownika (mogą byc 
dołączone przez doktora lub inna osobę pracującą z modelem) są informacją dotyczącą samego modelu lub wykonywanej nad nim pracy. Notatki są związane z 
modelem. Dzięki temu ważne informacje dotyczące określonego zamówienia są zawsze do niego dołączone, co znacznie porządkuje i ułatwia pracę z wieloma 
modelami. Nagłówek i treść notatki są widoczne jako przezroczysty prostokąt w obszarze roboczym. Prostokąt ten może być przesuwany za pomocą myszy. 

17.2. Prowadnice (linie pomocnicze)



Po kliknięciu ikony "Dodaj notatkę" pokaże sie nowe okno gdzie wypełnia się zawartość notatki, wybiera kolor reprezentujący notatkę w oknie roboczym i zmienia datę 
jeśli zachodzi taka potrzeba. Każda pozycja na liście notatek zawiera datę jej utworzenia w nazwie. Bieżąca data jest automatycznie dodawana w czasie tworzenia 
notatki, ale może być zmieniona. Wystarczy kliknąć na strzałce w wierszu daty. 

Tuz poniżej paska przycisków (ang.:toolbar) znajduje się znacznik "Pokaż notatki tylko z bieżącego modelu". To może się przydać gdy chcesz wyświetlić tylko 
notatki przyporządkowane do konkretnego modelu. Pamiętaj, że poszczególne notatki mogą nie być widoczne w oknie roboczym, jesli znacznik przy ich pozycji na 
liście notatek jest wyłączony. 

W przypadku pliku z kilkoma modelami, gdy pracujesz z innym modelem niż główny, przy dodawaniu notatki program zapyta do którego modelu przyporządkować 
dodawaną notatkę. Np. jeśli masz wczytany plik, który składa się z modelu głównego (A) oraz dodatkowego (B), dialog będzie wyglądał np. tak : 



Jak wspomniano wczesniej, można również wyświetlać notatki znalezione w folderze, z któroego wczytany został model. Muszą byc w formacie .txt. Możesz je 
przejrzeć w sekcji "Ogólne". 

Wróćmy do panelu notatek. Każda stworzona notatka wewnątrz panelu "Notatki" może być przyporządkowana do konkretnego miejsca na powierzchni modelu. 
Wspólny kolor pełni rolę mostka pomiędzy pozycją na liście notatek a zaznaczonym obszarem na powierzchni modelu. 

Jeśli nie ma żadnej notatki na liście możesz ją dodać w sposób opisany powyżej lub jeśli są wybrać spośród istniejących. Po wybraniu notatki program przełącza się w 
tryb rysowania po powierzchni. Jeśli kursor myszy znajduje sie nad powierzchnią modelu naciśnij prawy przycisk myszy i po prostu zacznij rysować po modelu 
kolorem notatki (jeśli tryb rysowania się nie uaktywnił, kliknij prawy przycisk na jednej z pozycji listy notatek i wybierz opcję "Dodaj obszar notatki"). 

Jeśli notatka jest aktywna (znacznik na liście jest włączony) odpowiedni przezroczyty prostokąt dla tej notatki jest wyświetlany w oknie roboczym. Możesz go 
przesuwać używając lewego przycisku myszy. 



Nie ma ograniczeń dotyczących wielkości cyz kształtu rysowanego pola. Może one być pojedynczą plamką lub grupą plam. Możesz rysowac zarówno po zębach jak i 
tkance miękkej. 

W przypadku popełnienia pomyłkiw czasie rysowania zaznaczony obszar może zostać zmazany i można powtórzyć rysowanie zaznaczenia (kliknij prawy przycisk 
myszy na jednej z pozycji listy notatek i w menu kontekstowym wybierz opcję "Wyczyść obszar notatki"). W dowolnym momencie, jeśli znajdujesz się w panelu 
"Notatki" możesz też dodać, edytować lub usunąć notatkę. Dostepne opcje znajduja sie w menu kontekstowym. 

Notatki mogą być wydrukowane lub zapisane do pliku z rozszerzeniem .txt na 2 sposoby - pojedynczo (aktualnie wybrana notatka) i zbiorczo - wszystkie notatki na 
jednym arkuszu/w pliku. 



Dodawanie załączników PDF do notatek

Jako, że pole tekstowe każdej notatki ma swoje ograniczenia zarówno co do objętości jaki i formy, przewidziano też rozszerzenie dokumentacji modelu o załączniki w 
postaci plików PDF. Jest to również ułatwienie umożliwiające w prosty sposób dodanie istniejącej dokumentacji medycznej do przypadku. 

Do modelu można dodać dowolną ilość załączników i są one automatycznie zapisywane razem z modelem. Oznacza to, że przekazując plik modelu kolejnej osobie, 
przekazywane są również dowiązane dokumenty PDF. 

Zauważ, że możesz dodać różne zestawy załączników dla każdego modelu dostępnemu w pliku (zmień aktywny model w menu głównym, zakładka "Zarządzaj 
modelami") 

Dwukrotne kliknięcie na pozycji z listy powoduje wyświetlenie zawartości pliku w domyślnej zainstalowanej przeglądarce PDF. 



 edycja nazwy i opisu przyporządkowanego do zdjęcia 
 eksport zdjęcia/zdjęć do pliku 
 usunięcie zdjęcia 
 kalibracja zdjęcia 
 podstawowe funkcje edycyjne jak: obrócenie, kadrowanie, lustrzane odbicie, zmiana 

jasności/kontrastu 
 zmiana pozycji na liście 
 ustawienie zdjęcia jako cefalogram (więcej w rozdziale "Cefalometria") 
 wysyłka do informacji personalnych (patrz rozdział 3.4 Informacje personalne) 
 ustawienie zdjęcia jako okno pływające 

Po podwójnym kliknięciu na miniaturze zdjęcia pokaże się ono w nowym okienku w 
rzeczywistej wielkości. Zauważ, że okno z podglądem, które sie pojawiło, blokuje interakcję z 
programem. Aby mieć zdjęcie w pływającym niezależnym oknie (nie blokujacym interfejsu 
programu) wywołaj menu kontekstowe dla miniatury (prawy przycisk myszy) i wybierz opcję 
"Pokaż jako pływające okno". 

Domyślnie wyświetlane są zdjęcia, które wykonane zostały na modelu, który jest aktualnie 
wczytany. Możesz wczytać model z dowolnego folderu na dysku. Oczywiście zdjęcia związane 
z tym modelem będą wyświetlane. Jednakże w folderze, z którego model został wczytany 
równiez mogą znajdowac się zdjęcia. Aby program je wyświetlał zaznacz znacznik 
(umieszczony nad miniaturami w panelu "Zdjęcia") Pokaż zdjęcia z katalogu pliku modelu. 
Ponadto możesz wyświetlać zdjęcia przechowywane we wspólnym katalogu DDP-Ortho (Moje 
dokumenty/DDP-Ortho) poprzez zaznaczenie opcji Pokaż zewnętrzne zdjęcia. 

Przechodząc do zakładki "Zdjęcia" użytkownik może przeglądać zdjęcia które związane są z 
wczytanym modelem. Mogą to być zdjęcia dostarczone z modelem (obrazy wyników badań, 
zdjęcia RTG, zdjęcia jamy ustnej itp) jak również zrzuty ekranu (screenshots) wykonane w 
DDP-Ortho. Wyświetlane są jako miniatury jedna pod drugą. Zauważ, że niektóre mogą mieć 
prefix jak "Model A" czy "Model B". Dotyczy to pliku z kilkoma modelami. O pracy z kilkoma 
modelami w jednym pliku możesz przeczytac w rozdziale 6.3 Praca z kilkoma modelami. 
Jako dodatkowe info w nazwie zdjęcia (*) znaczy, że zdjęcie jest ustawione jako cefalogram, a 
(CA) oznacza, że zdjęcie zostało skalibrowane. 

Można zmienić ich kolejność używając opcji "Przesuń w górę"/"Przesuń w dół" z menu 
kontekstowego. 

Dodawanie/Usuwanie zdjęć, kalibracja.

Do modelu można dowiązać obraz z dowolnej lokacji. Po kliknięciu przycisku "Dodaj zdjęcie" (ikona z niebieskim plusem) należy wybrać zdjęcie lub serię zdjęć do 
załadowania z wybranej lokacji. Ukaże się okno gdzie można przypisać parametry do każdego wczytywanego zdjęcia (jednego po drugim). 

17.4. Zdjęcia 
Zdjęcia można również przeglądać w zakładce "Zdjęcia". Są one tam pokazane w postaci 
miniatur. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym zdjęciu, użytkownik 
uzyskuje dostęp do następujących opcji: 



Okno zawiera pola tekstowe gdzie można nadać nazwę zdjęciu i dodać opis. W przypadku ładowania serii zdjęć można przyspieszyć ten proces używając pola 
tekstowego "Przedrostek". Po prostu wpisz tam jakiś tekst a będzie on dodawany na początku nazwy każdego wczytanego zdjęcia. W praktyce prefix jest używany do 
zamieszczenia w nazwie inicjałów pacjenta lub fazy leczenia, albo np. daty. Inną przydatną opcją jest wypełnienie pola z nazwą poprzez kliknięcie ikony związanej z 
podglądem zdjęcia. 

Zanim przejdziesz do kolejnego zdjęcia (jeśli wybrałeś więcej niż jedno) możesz wykonać podstawową edycję jak kadrowanie, obrót czy zmiana jasności/kontrastu. W 
pewnych zastosowaniach konieczna jest kalibracja zdjęcia (szczegóły poniżej). Aby uzyskać dostęp do tych funkcji kliknij odpowiedni przycisk pod podglądem 
aktualnie edytowanego zdjęcia. 

Możesz pominąć edycję aktualnego zdjęcia przez kliknięcie przycisku "Anuluj" Wtedy zdjęcie nie będzie dołączone ani do pliku ani do ogólnej biblioteki DDP-Ortho. 
Możesz zatrzymać proces wczytywania zdjęć klikając przycisk "Anuluj wszystkie". 

Kalibracja

Dostęp do okna kalibracji uzyskuje się podczas wczytywania zdjęć lub z menu kontekstowego klikając na miniaturze już wczytanego zdjęcia. Kalibracja jest procesem 
przeskalowania zdjęcia tak aby jego rozmiar odpowiadał rozmiarom modelu. 

Proces kalibracji jest stosunkowo prosty. Wyświetl menu kontekstowe dla zdjęcia, które ma być skalibrowane i wybierz "Kalibruj zdjęcie". 

Zaznacz dwoma punktami odcinek na zdjęciu, którego rzeczywista długość jest ci znana, wpisz tę wielkość do pola tekstowego po lewej stronie, po czym nacisnić 
przycisk "Kalibruj". Zdjęcie przeskaluje się tak, aby wielkości na nim odpowiadały skali modelu. 



Niektóre zdjęcia wyposażone są w specjalną skalę, która ułatwia kalibrację:

Opcja "Usuń zdjęcie" odłącza zdjęcie od modelu. 

Zdjęcie bieżącej sytuacji na ekranie.

Podczas pracy z modelem, w dowolnym momencie można wykonać zdjęcie ekranu (zrzut ekranowy) – w głównym menu 
opcja Narzędzia -> Zrób zdjęcie. Ta funkcja znacznie ułatwia omówienie konkretnej sytuacji przy pracy z DDP-Ortho z 
innym użytkownikiem. 

Przy zapisie zdjęcia można nadać własną nazwę i opis do wykonywanego zdjęcia ekranu. Proponowany jest domyślny 
rozmiar obrazu który obejmuje obszar roboczy DDP-Ortho bazując na aktualnej rozdzielczości ekranu. Rozmiar można 
zmienić, jeśli z jakichś przyczyn potrzebna jest większa dokładność wykonywanego zdjęcia, np do druku w dużym formacie. 
Zaleca się zmianę rozdzielczości przy zachowaniu proporcji domyślnie proponowanego rozmiaru (zaznaczona opcja 
"Zachowaj proporcje"). W przeciwnym razie obraz będzie zniekształcony. 

Ostateczna rozdzielczość może być również podana w calach. Używa się tego gdy zdjęcie będzie drukowane a rozmiar 
wydruku nie jest znany. Wtedy parametr DPI określa jakość wydruków. 

Zdjęcie zapisywane jest w formacie JPG. Jakość zapisanego obrazu zależna jest od wartości suwaka "Jakość". Jednak im 
lepsza jakość tym większy rozmiar pliku. Zaleca się ustawienie suwaka w pozycji 70-80% maksymalnej wartości. Jest to 
optimum, przy którym rozmiar pliku zdjęcia jest stosunkowo mały i strata jakości jest niezauważalna. 

17.5. Eksport siatki geometrycznej modelu

DDP-Ortho posiada swój własny zamknięty format opisu struktury i właściwości modelu, ze względu na specyficzne zastosowanie. Gdyby jednak zaistniała potrzeba 
prezentacji modelu z DDP-Ortho czy modyfikacji na poziomie struktury geometrycznej można go zapisać w formacie STL. Ten format przechowuje tylko informację o 
siatce trójkątów z których składa się obiekt. Jest rozpoznawany przez większość aplikacji 3D dostępnych na rynku. 



Eksportowane są tylko widoczne składowe modelu. W sytuacji na rysunku poniżej wyeksportowana zostanie tylko geometria szczęki górnej i zębów 1-1, 1-2, 1-3 i 1-4. 
Niezależnie od stanu pozostałych okien widokowych eksportowana jest tylko geometria widoczna w aktywnym oknie widokowym. Dlatego przed wybraniem opcji Plik 
-> Eksport należy zwrócić uwagę na to czy aktywne jest właściwe okno widokowe. 



Ponieważ tło obszaru roboczego może być często ciemne spowoduje to duże zużycie tuszu podczas drukowania. "Drukuj widok (białe tło)" jest ekonomiczną wersją 
wydruku widoku. Ciemne tło zostaje zastąpione wtedy białym kolorem co pozwala na oszczędności do 80% tuszu podczas drukowania. 

Pozostałe opcje druku :

- Print model front view in 1:1
- Wyrduk modelu z przodu w skali 1:1
- Wyrduk modelu z lewej w skali 1:1
- Wyrduk modelu z prawej w skali 1:1
- Wyrduk modelu z góry w skali 1:1
- Wyrduk modelu z dołu w skali 1:1
- Wydruk okluzogramu

drukują model w skali 1:1 i  nie da się w nich redukować rozmiaru wydruku.

17.6. Wydruki

DDP-Ortho posiada kilka opcji wydruku. Opcja „Wydruk modelu 1:1” pozwala na wydruk aktualnego widoku z możliwością skalowania obrazu. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17



