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Anotácia 

Táto práca sa zaoberá tvorbou vizualizácie jazdy štvorkolesového vozidla v prostredí 
Matlab-Simulink.  

Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii histórie, tvorbe a možnosti použitia 
virtuálnej reality. Ďalšie kapitoly práce popisujú tvorbu virtuálneho modelu vozidla a scény 
pomocou programu SolidWorks, ich úpravu v program V-Realm Builder 2.0 a následnú 
implementáciu do prostredia Matlab-Simulink. Pomocou programu Matlab-Simulink (jeho 
nástroja Virtual Reality Toolbox) bol model dynamiky vozidla upravený a prepojený 
s virtuálnym modelom tak, aby mohla nastať vizualizácia jazdy vozidla. Na konci práce je 
uskutočnené prepojenie joysticku s dynamickým modelom, aby užívateľ mohol zasahovať do 
riadenia vozidla v priebehu simulácie. 
 
 

Kľúčové slová 
 
Volvo Wheel Loader L350F, VRML, SolidWorks, Matlab-Simulink, model dynamiky 
vozidla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annotation 
 

  This thesis deals with the formation of four-wheel drive vehicle visualization in 
MATLAB-Simulink. 
 
  The begining of thesis is dedicated to the theoretical study of the history, production 
and usage of virtual reality. Next chapters describe the creation of virtual model of the vehicle 
and scene using SolidWorks, its adjustment in the V-Realm Builder 2.0. and implementing in 
the Matlab-Simulink environment. Using Matlab-Simulink (a tool of the Virtual Reality 
Toolbox) vehicle dynamics model was modified and linked with the virtual model, what 
enables drive visualization of vehicle. At the end of this thesis is applied joystick connection 
with a dynamic model, the user can interfere with driving during the simulation. 
 
 

Keywords 
 
Volvo Wheel Loader L350F, VRML, SolidWorks, Matlab-Simulink, dynamic model of 
vehicle 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografická citácia mojej práce: 
 
   FORIŠKA, A. Vizualizácia jazdy štvorkolesového vozidla v prostredí                 
Matlab-Simulink. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 
41s. Vedúci bakalárskej práce Ing. Peter Zavadinka. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čestné prehlásenie 
 

Prehlasujem, že som túto bakalársku prácu vypracoval samostatne na základe pokynov 
a rád vedúceho práce, a že som všetky literárne zdroje uviedol v zozname použitej literatúry. 
 
   V Brne dňa: 
 
                                                                                                                           ............................ 
                                                                                                                               Aleš Foriška 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poďakovanie 
 
  Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali pri 
vypracovaní tejto bakalárskej práce. Predovšetkým by som sa rád poďakoval vedúcemu 
bakalárskej práce Ing. Petrovi Zavadinkovi za odbornú pomoc a cenné rady. 



Vizualizácia jazdy štvorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 

 

 

 

9 

  

Obsah 
 

1. Úvod .................................................................................................................................. 10 

2. Formulácia problému a ciele práce ............................................................................... 11 

2.1. Formulácia problému ................................................................................................. 11 

2.2. Ciele práce ................................................................................................................. 11 

3. VRML (Virtual Reality Modeling Language) .............................................................. 12 

4. Charakteristika programu Matlab-Simulink, Virtua l Reality Toolbox .................... 14 

5. Model štvorkolesového vozidla ...................................................................................... 17 

6. Vytvorenie CAD modelu vozidla pre použitie v prostredí VR toolboxu .................... 18 

6.1. Postup modelovania jednotlivých dielov modelu ...................................................... 18 

6.2. Postup vytvorenia zostavy z jednotlivých dielov....................................................... 20 

6.3. Úprava virtuálneho modelu a scény vo V-Realm Builder 2.0 ................................... 21 

6.4. Implementácia VRML modelu do prostredia Matlab-Simulink ................................ 22 

7. Implementácia dynamického modelu do prostredia Matlab-Simulink ..................... 24 

7.1. Zostavenie dynamického modelu .............................................................................. 24 

7.2. Implementácia modelu ............................................................................................... 26 

8. Prepojenie modelu vytvoreného v Simulinku s CAD modelom .................................. 29 

9. Vytvorenie rôznych (stacionárnych, dynamických) kamier (pohľadov) pre 
sledovanie jazdy vozidla po zadanej trajektórii................................................................... 31 

10. Vizualizácia jazdy vozidla za rôznych scenárov v rôznych prostrediach .................. 33 

10.1. Scenár 1 ...................................................................................................................... 33 

10.2. Scenár 2 ...................................................................................................................... 34 

11. Prepojenie joysticku s dynamickým modelom ............................................................. 37 

12. Záver ................................................................................................................................. 39 

13. Zoznam použitých symbolov skratiek ........................................................................... 40 

14. Použitá literatúra............................................................................................................. 41 

 

 

 



Vizualizácia jazdy štvorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 

 

 

 

10 

  

1. Úvod 
 

V dnešnej dobe je potrebné, aby výrobcovia vozidiel a ich dodávatelia pri realizovaní 
projektov využívali najmodernejšie technológie a postupy. Rýchly nástup týchto moderných 
technológií a postupov umožnil nárast výpočtového a grafického výkonu počítačov. Pri tvorbe 
simulácií a 3D vizualizácií sa pracuje s výkonnou výpočtovou technikou a s profesionálnym 
softwarovým riešením, ktoré spolu zaručujú realistické stvárnenie produktu. V minulosti 
museli inžinieri vyrobiť skutočný model a až potom na ňom mohli testovať reálne správanie 
a vonkajšie zaťaženie (ako odpor vzduchu, trenie...), čo bolo nákladné a časovo náročné. 
Aktuálny trh pri neustálom skracovaní inovačných cyklov a rozvoji výpočtovej techniky 
kladie dôraz na tvorbu počítačových modelov, na ktorých by bolo možné simulovať tieto 
podmienky. Pre súčasných dizajnérov a inžinierov je oveľa výhodnejšie pracovať 
s počítačovým modelom, u ktorého sa dá ľahšie meniť dizajn, prípadne odstraňovať chyby, 
kontrolovať zmontovateľnosť a v neposlednej rade opraviteľnosť. Všetky tieto výhody 
počítačového modelu majú následok zrýchlenie a teda zlacnenie celého výrobku. Týmto sa 
zaoberá RAPID PROTOTYPING (ďalej RP).  

RP v zásade slúži k čo najrýchlejšej tvorbe prototypov a modelov, na ktorých sa 
overujú definované vlastnosti budúceho výrobku. Vo špecifických prípadoch sa modely 
vybudované pomocou RP využívajú k simuláciám alebo rôznym typom skúšok. Veľké úsilie je 
venované zdokonaľovaniu softvérových a hardvérových technológií, ktoré by umožnili celý 
vývojový proces výrobku na počítačovom modely (vizualizácia, virtuálna realita, metóda 
konečných prvkov, dynamická analýza).[1] 

Z týchto dôvodov zohráva vizualizácia a virtuálna realita dôležitú úlohu v RP. Ich 
pomocou môžeme formou 3D videa sledovať reálne správanie produktu za rôznych, nami 
definovaných podmienok, a tak získať lepšiu priestorovú predstavu ako funguje . Tým pádom 
sú výsledky simulácie zrozumiteľné i pre „tretie” osoby, ktoré nemusia byť hlbšie 
oboznámené s riešenou problematikou. Vďaka 3D vizualizácii sa potom môžu projekty 
a produkty predstaviť naozaj pútavo a preto sa používa okrem iného i na prezentačné účely. 

V mojej práci sa pokúsim hlbšie preniknúť do tejto inžinierskej oblasti a čitateľov 
práce oboznámiť s problematikou vizualizácie, virtuálnej reality a čiastočne RP na základe 
úspešného splnenia zadaných cieľov práce. 
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2. Formulácia problému a ciele práce 
 

2.1. Formulácia problému 

Simulácie a 3D vizualizácie patria k aktuálnym problémom inžinierskej praxi. 
Problematika vizualizácie spočíva hlavne v náročnosti na výpočtovú techniku a softwarové 
vybavenie, čiže sa to odzrkadľuje na finančných prostriedkoch, ktoré musia firmy vynaložiť. 
Ďalším problémom je prepojenie vytvoreného modelu (napríklad v CAD software) 
s kinematikou prípadne dynamikou modelu vytvoreného v inom software a následne z toho 
vytvoriť virtuálny objekt, ktorého správanie môžeme pozorovať na základe nami zadaných 
podmienok. 

Použitím programu Matlab-Simulink, prepojený s grafickým prostredím VRML 
(Virtual Reality Modeling Language) sa zjednodušuje práca pri vizuálnom zobrazení daného 
modelu. Dôvodov, prečo sa využíva program Matlab-Simulink je hneď niekoľko. Program 
Matlab-Simulink umožňuje jednoduché prepojenie scény a simulačného modelu, môžu sa do 
neho vkladať objekty vytvorené v iných programoch (napr. COSMO WORDS, BEAM...) 
a v neposlednej rade je lacnejší ako iné programy, ktoré umožňujú vizualizáciu (napr. 
MSC.ADAMS - rieši primárne dynamiku). 

 

2.2. Ciele práce 

• Implementácia kinematického modelu do prostredia Matlab-Simulink (model 
kinematiky vozidla je k dispozícii, nutná úprava modelu). 

 
• Úprava dodaného CAD modelu vozidla pre použitie v prostredí Virtual Reality 

toolbox. 
 

• Prepojenie modelu vytvoreného v Simulinku s CAD modelom. 
  

• Vizualizácia jazdy vozidla za rôznych scenárov v rôznych prostrediach (napr. losí 
test). 
 

• Vytvorenie rôznych (stacionárnych, dynamických) kamier (pohľadov) pre sledovanie 
jazdy vozidla po zadané trajektórii. 

 
• Prepojenie joysticku s kinematickým modelom, tak aby bol pre užívateľa možný zásah 

do riadenia vozidla za behu simulácie. 
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3. VRML (Virtual Reality Modeling Language)  
 

Jazyk VRML definuje spôsob zápisu virtuálnych svetov do súborov v textovom tvare. 
Je teda súčasne i tzv. formátom, predpisom pre zapisovanie informácií určitého typu. V tomto 
zmysle ho môžeme prirovnať k formátom GIF, BMP či JPEG pre zápis obrázkov alebo k 
formátom MPEG či AVI pre zápis videa. Jazyk VRML je výsledkom spoločného úsilia 
množstva firiem a odborníkov z celého sveta. Tým bol daný základný predpoklad pre jeho 
všeobecné prijatie ako univerzálneho štandardu pre virtuálnu realitu.  
 
História: 

Začiatky jazyka VRML môžeme nájsť v miestach, kde sa vyvinuli systémy modernej 
priestorovej grafiky - vo firme Silicon Graphics, Inc. Jej programátori navrhli koncom        
80. rokoch knižnicu pre prácu s priestorovými objektmi, nazvanou Inventor. Bola vybudovaná 
ako nadstavba nad známou a úspešnou základnou grafickou knižnicou GL. Začiatkom 
deväťdesiatych rokov prišlo k inovácií – vznikla nová základná grafická knižnica s názvom 
OpenGL a k nej nová aplikačná knižnica OpenInventor. Práve formát, v ktorom sa do 
súborov zapisovali telesá a scény pre knižnicu OpenInventor, sa stal základom jazyka VRML. 
Za posledných niekoľko rokov prešiel jazyk VRML obrovský vývoj. Jeho dynamika zjavne 
súvisí s rýchlym rozvojom Internetu a rastom výkonnosti počítačov. Silicon Graphics definuje 
v roku1995 formát VRML 1.0, ktorý rozširuje OpenInventor o možnosť využitia priestorových 
dát z internetu. V roku 1997 vzniká verzia 2.0, dnes známa ako VRML97. Koncom roku bola 
oficiálne prijatá za štandard ISO s označením ISO/IEC 14772-1:1997. VRML teraz nahrádza 
formát X3D (ISO/IEC 19775-1).  

 
Štruktúra súboru VRML: 

V každom súbore obsahujúcom popis sveta v jazyku VRML, môžeme nájsť niekoľko 
logicky odlišných častí. Virtuálne svety sa zapisujú do textových súborov, ktoré  sa skladajú z 
jednotlivých častí. Tieto časti sa nazývajú uzly. Uzly majú svoje parametre a v úlohe 
parametrov sa môžu objaviť iné uzly. Takto zoradené uzly vytvárajú stromovú štruktúru a tak 
tu dochádza k tomu, že objekty môžu dediť svoje vlastnosti po rodičoch. Znak '#' označuje 
komentár (s výnimkou prvého riadka). Na nasledujúcich riadkoch je uvedený príklad 
zdrojového kódu v jazyku VRML.  
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#VRML V2.0             #hlavi čka VRML súboru 
Appearance {...}       #vzh ľad povrchu, parametrom môže by ť napr. 'texture' 
Box {...}              #kváder, jeden zo základných  prednastavených telies 
Collison {...}         #detekcia nárazu 
DirectionalLight{...}  #zdroj priameho svetla 
Extrusion {...}        #plochy pokrývajúcu teleso v zniknuté ťahaním a 
                       #otá čaním rovinného obrysu po trajektórii ur čené 
                       #lomenou čiarou 
Group {...}            #spojenie viac uzlov do jedn ého stromu 
Material {...}         #farebné vlastnosti 
PositionInterpolator{} #interpolácia polohy 
Text {...}             #text 
TimeSensor {...}       # časova č 
TouchSensor {...}      #detektor dotyku 
Viewpoint {...}        #nastavení poh ľadov a preletov kamery 
WorldInfo {...}        #informácie o svete (autor, popis, dátum) 

 
Možnosti použitia: 

Jazyk VRML je určený na vytváranie 3D grafiky a taktiež ním môžeme vytvoriť 
virtuálnu realitu. Jednotlivé objekty sa môžu napríklad pohybovať alebo meniť farbu. VRML 
ide použiť pre rôzne účely ako napr. reklamné účely, vizualizácia pre predaj nehnuteľností, 
geografické informačné systémy, výukové účely (zobrazovanie zložitých štruktúr, simulácie), 
návrhy interiérov atď. [2] 

 Priamym písaním zdrojového kódu sa môžu vytvoriť len jednoduché scény, čiže nemá 
praktické využitie. Pre vytvorenie zložitejších scén je lepšie použiť editor V-Realm, ktorý je 
dodávaný spoločne s Virtual Reality Toolboxom. V tomto programe je možné vytvárať nové 
scény alebo ich upravovať.  Ďalšou možnosťou ako vytvárať scény je export modelu z 3D 
CAD systému (najlepšie SolidWorks) do VRML. Avšak po exporte sa z jednotlivých telies 
zostavy musí vytvoriť stromová štruktúra uzlov, čo je umožnené priamo v programe            
V-Realm Builder 2.0.. 
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4. Charakteristika programu Matlab-Simulink, Virtual 
Reality Toolbox 

 

Matlab 
Je integrované prostredie pre vedecko-technické výpočty, modelovanie, návrhy 

algoritmov, simulácie, analýzu a prezentáciu dát, paralelné výpočty, meranie a spracovanie 
signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov. Matlab je nástroj ako pre pohodlnú 
interaktívnu prácu, tak pre vývoj širokého spektra aplikácií. 
Výpočtový systém Matlab sa behom uplynulých rokov stal celosvetovým štandardom v oblasti 
technických výpočtov a simulácií vo sfére vedy, výskumu, priemyslu i v oblasti vzdelávaní. 
Matlab poskytuje svojim užívateľom nielen mocné grafické a výpočtové nástroje, ale i 
rozsiahle špecializované knižnice funkcií spolu s výkonným programovacím jazykom štvrtej 
generácie. Knižnice sú svojím rozsahom využiteľné prakticky vo všetkých oblastiach ľudské 
činnosti. 
Vďaka svojej architektúre je Matlab určený hlavne tým, ktorí potrebujú riešiť početné 
náročné úlohy a pritom nechcú alebo nemajú čas skúmať matematickú podstatu problému. 
Jazyk Matlabu je oveľa jednoduchší ako napríklad Fortran alebo C a ktorý poskytuje 
obrovský potenciál produktivity a tvorivosti. Za najsilnejšiu stránku Matlabu je považované 
mimoriadne rýchle výpočtové jadro s optimálnymi algoritmami, ktoré sú preverené rokmi 
používania na špičkových pracoviskách po celom svete.  
Otvorená architektúra Matlabu viedla ku vzniku knižníc funkcií nazvaných toolboxy, ktoré 
rozširujú použitie programu v príslušných vedných a technických odboroch. Tieto knižnice, 
navrhnuté v jazyku Matlabu, ponúkajú predspracované špecializované funkcie, ktoré je možno 
rozširovať, modifikovať, alebo len čerpať informácie z prehľadne dokumentovaných 
algoritmov. [3] 
 
Simulink  

Je nadstavba Matlabu pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov, ktorý 
využíva algoritmy Matlabu pre numerické riešenie nelineárnych diferenciálnych rovníc. 
Poskytuje užívateľovi možnosť rýchle a ľahko vytvárať modely dynamických sústav vo forme 
blokových schém a rovníc. Okrem štandardných úloh dovoľuje Simulink rýchle a presne 
simulovať i rozsiahle "stiff" systémy s efektívnym využitím pamäti počítača. Pomocou 
Simulinku a jeho grafického editoru môžeme vytvárať modely lineárnych, nelineárnych, v 
čase diskrétnych alebo spojitých systémov jednoduchým presúvaním funkčných blokov myšou. 
Simulink tiež umožňuje spúšťať určité časti simulačnej schémy na základe výsledkov logickej 
podmienky. Tieto spustené a povoľované subsystémy umožňujú použitie programu v 
náročných simulačných experimentoch. Samozrejmosťou je otvorená architektúra, ktorá 
dovoľuje užívateľovi vytvárať si vlastné funkčné bloky a rozširovať už tak bohatú knižnicu 
Simulinku. Hierarchická štruktúra modelov umožňuje koncipovať i veľmi zložité systémy do 
prehľadnej sústavy subsystémov prakticky bez obmedzenia počtu blokov. Simulink, rovnako 
ako Matlab, dovoľuje pripojovať funkcie napísané užívateľom v jazyku C. Grafické možnosti 
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Simulinku je možno priamo
Simulinku patrí nezávislosť
modelov a schém medzi rôznymi typmi po
vyžadujú spoluprácu väčšieho
Oblasti využitia programu Matlab
a regulácia, spracovanie signálu a 
výpočtová biológia, finančné
 
Aplikačné knižnice pre MATLAB, Simulink

Otvorená architektúra
nazvaných toolboxy a blocksety. Tieto
programov v príslušných vedných

Obr. 1.: Aplika

Program Matlab-Simulink má ve
vozidla sa použije konkrétne
 
 
Virtual Reality Toolbox  

Je založený na otvorenom
čo umožňuje ľahkú tvorbu 
Reality Toolbox umožňuje obojsmernú
virtuálnej reality. Modely dynamických systémov
vizualizovať v trojrozmerno
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priamo využiť k tvorbe dokumentácie. Medzi neocenite
nezávislosť užívateľského rozhrania na počítačovej platforme

dzi rôznymi typmi počítačov umožňuje vytvárať rozsiahle
šieho kolektívu riešiteľov na rôznych úrovniach

blasti využitia programu Matlab-Simulink sú: aplikovaná matematika, 
signálu a komunikácia, spracovanie obrazu, 
čné modelovanie a analýza, modelovanie fyzikálnych sústav.

MATLAB, Simulink 
architektúra Matlabu a Simulinku viedla ku vzniku kni

blocksety. Tieto knižnice sú znázornené na obr.1
príslušných vedných a technických oboroch. 

1.: Aplikačné knižnice pre Matlab-Simulink [3]

Simulink má veľa rôznych aplikačných knižníc, pre vizualizáciu jazdy 
konkrétne knižnica Virtual Reality Toolbox.  

ý na otvorenom štandarde VRML 97 (Virtual Reality Modelling Langauge), 
tvorbu virtuálnych svetov a publikovanie výsledkov

uje obojsmernú interakciu prostredia Matlab-Simulink s 
dely dynamických systémov vytvorené v Simulinku j

 v trojrozmernom prostredí a získať tak lepšiu priestorovú

vorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 

 

neoceniteľné vlastnosti 
platforme. Prenositeľnosť 

rozsiahle modely, ktoré 
úrovniach. 

, automatické riadenie 
, meranie a testovanie, 

fyzikálnych sústav. [3] 
 

vzniku knižníc funkcií a blokov, 
knižnice sú znázornené na obr.1, rozširujú použitia 

Simulink [3] 

, pre vizualizáciu jazdy 

 

eality Modelling Langauge), 
publikovanie výsledkov na internete. Virtual 

Simulink s prostredím 
v Simulinku je možné realisticky 

 tak lepšiu priestorovú predstavu o tom, ako 
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fungujú. Behom simulácie
simulovaný systém z rôznych poh
virtuálnej reality ovládať. Pri
spôsobom interagujú ich súč
orientované programovacie rozhranie, pomocou
svetmi v prostredí Matlab
geometrických tvarov, výsledky
podobne. 
V spojení s produktom Real Time Toolbox umož
vizuálnu interakciu s modelmi pracujúcimi
pripojenie špeciálnych periférii pre
reality - Joystick, SpaceMouse a pod. 
prostredie pre konštrukciu 
 
Názorné ukážky virtuálnych svetov sú zobrazené na obr. 2.
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simulácie sa užívateľ môže pohybovať vo virtuálnej
ystém z rôznych pohľadov, byť jeho súčasťou a dokonca

Pri konštrukcii zariadenia ide na virtuálnom modely
spôsobom interagujú ich súčasti (Virtual Prototyping). Virtual Reality Toolbox má i 
orientované programovacie rozhranie, pomocou ktorého je možné pracova

atlabu. Tento spôsob práce je vhodný pre 
výsledky simulácie fyzikálnych dejov (MKP výpo

Real Time Toolbox umožňuje Virtual Reality Toolbox trojrozmernú
interakciu s modelmi pracujúcimi v reálnom čase. Obsahuje 

periférii pre interakciu modelov v Simulinku s 
Joystick, SpaceMouse a pod. Súčasťou programu Matlab-

 virtuálnych svetov - V-Realm Builder 2.0.[3] 

Názorné ukážky virtuálnych svetov sú zobrazené na obr. 2. 

Obr. 2.: Ukážky virtuálnych svetov [3] 

vorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 

 

 vo virtuálnej scéne, pozorovať 
a dokonca ho z prostredia 

virtuálnom modely overiť, akým 
(Virtual Prototyping). Virtual Reality Toolbox má i objektovo 

pracovať s virtuálnymi 
 vizualizáciu zložitých 

(MKP výpočty), morphing a 

irtual Reality Toolbox trojrozmernú 
ase. Obsahuje takisto bloky pre 

v Simulinku s prostredím virtuálnej 
-Simulink je vývojové 
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5. Model štvorkolesového vozidla 
 

Ako predloha pre tvorbu vizualizácie jazdy štvorkolesového motorového vozidla 
v prostredí Matlab-Simulink bol vybratý nakladač Volvo Wheel Loader L350F, zobrazený na 
obr. 3. Tento nakladač má kĺbový podvozok a predpokladajme pohyb po rovinnom povrchu. 
Pred vytvorením modelu si musíme uvedomiť, aký pohyb bude nakladač vykonávať. To je 
dôležité pri modelovaní jednotlivých častí nakladača a ich spojení, aby všetky časti modelu 
vykonávali správny pohyb. Pri priamočiarom pohybe budú všetky časti nakladača  vykonávať 
translačný pohyb, pričom kolesá budú vykonávať i rotačný pohyb. Pri prejazde nakladača 
zákrutou sa už na viac musí natáčať predná časť nakladača voči zadnej, ako je zobrazené na 
obr. 3 vľavo hore. Pre lepšie spracovanie problému som namiesto úpravy dodaného CAD 
modelu vozidla pre použitie v prostredí Virtual Reality Toolbox vytvoril vlastný CAD model 
vozidla v programe SolidWorks podľa základných rozmerov na obr. 3, ostatné rozmery sa 
zvolili tak, aby sa model vozidla podobal čo najviac skutočnému. 

 

 
       Obr. 3: Základné rozmery nakladača Volvo Wheel Loader L350F [4] 

 

 

Základné rozmery 
nakladača Volvo Wheel 
Loader L350F 

A 10300mm 
B 8100mm 
C 4060mm 
D 700mm 
F 4170mm 
F1 3870mm 
F2 3400mm 
X 2500mm 
Y 3220mm 
V 2800mm 
a4 35  ̊ 



Vizualizácia jazdy štvorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 

 

 

 

18 

  

6. Vytvorenie CAD modelu vozidla pre použitie v prostredí 
Virtual Reality toolboxu 

 

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, vytvorenie virtuálneho modelu 
a scény priamym písaním zdrojového textu do jazyka VRML by bolo náročné, preto sa na 
tieto účele môže použiť program SolidWorks.  

  SolidWorks je strojárenský 3D CAD (Computer aided design) software pre platformu 
Microsoft Windows, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou SolidWorks Corporation – teraz dcérska 
spoločnosť Dassault Systèmes. SolidWorks je výkonný 3D parametrický objemový a plošný 
modelár s možnosťou poloautomatického generovania 2D dokumentácie. Je postavený na 
modelovacom jadre Parasolid a je určený pre strojárske a designérske odvetvie. V týchto 
oblastiach sa využíva ku spracovaniu modelov a dokumentácie od jednoduchých súčastí až po 
veľmi zložité zostavy. SolidWorks ponúka možnosť rozsiahlej kinematiky a pevnostnej analýzy 
metódou konečných prvkov. Umožňuje importovať celú radu 2D a 3D dátových formátových 
súborov.[5]  

Pri zostavení CAD modelu vozidla pre použitie v prostredí Virtual Reality Toolbox sa 
bude postupovať tak, že najskôr sa vytvoria jednotlivé diely modelu, z nich sa následne 
poskladá zostava, ktorá sa uloží do formátu VRML a takto uložený model sa ďalej upraví 
v editore V-Realm. Po ukončení všetkých potrebných úprav v editore V-Realm je CAD model 
vozidla pripravený pre použitie v prostredí Virtual Reality Toolboxu.  

 

6.1. Postup modelovania jednotlivých dielov modelu 

Postup vytvárania jednotlivých dielov modelu je nasledovný: v prvom kroku sa 
vyberie rovina (predná, horná, pravá), v ktorej sa začína kresliť. Ďalej sa do nej načrtne skica, 
ktorá musí byť plne určená kótami a musí byť uzatvorená. Teraz sa z nej môže vytvoriť 
základný diel (objemové teleso) pridávaním materiálu pomocou nástrojov vysunutie alebo 
rotácia. Základný diel sa môže ďalej upravovať tak, že sa z neho bude odoberať alebo 
pridávať materiál pomocou vytvorených skíc na povrchu dielu, alebo ho upravujeme 
pomocou nástrojov: zaoblenie hrán, skosenie hrán, vytvorenie škrupiny atď.[6]  

Na obr. 4 sú znázornené jednotlivé diely CAD modelu i s prostredím, v ktorom sa 
vozidlo bude pohybovať. Ako je vidieť, model nakladača pozostáva len z mála dielov a tie nie 
sú tvarovo zložité. To je z toho dôvodu, že ak sa vytvorí veľa dielov a k tomu tieto diely sú 
tvarovo zložité s množstvom skosení, zaoblení hrán, s množstvom dier a výstupkov atď.  
Vytvorí sa tak dátovo náročný VRML model. Vizualizácia by v tom prípade mohla byť 
pomalá s trhaným pohybom vozidla.[7] 
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Obr. 4: Jednotlivé diele CAD modelu s prostredím, v ktorom sa bude vozidlo pohybovať 
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6.2. Postup vytvorenia zostavy z

Zostava sa môže vytvori
alebo zhora dolu. Keďže sa
zospodu nahor. To značí, že
pomocou nástroja Vložiť sú
systému, pretože po exporte zo 
v mieste počiatku. Ostatné
môžu byť pohyblivé (napr. kolesá upevnené na vozidle)
upevnené na vozidle). K vzájomnému pripojeniu jednotlivých dielov 
zjednotená, sústredená a väzbu vzdialenos
vozidla a prostredia, v ktorom sa bude
na CAD model vozidla. [6]

Obr. 5

Obr. 6
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vytvorenia zostavy z jednotlivých dielov 

vytvoriť dvoma spôsobmi, a to metódou konštrukcie zospodu na
že sa najskôr vymodelovali základné diele zostavy, tak 

, že do zostavy sa budú postupne vkladať jednotlivé diely zostavy 
 súčasť. Je dôležité, aby sa prvý diel vložil do po

systému, pretože po exporte zo SolidWorks budú mať všetky diele rovnaký súradný systém
Ostatné diele sa budú k sebe pripojovať pomocou funkcie 

 pohyblivé (napr. kolesá upevnené na vozidle), ale i nepohyblivé
vzájomnému pripojeniu jednotlivých dielov sa
väzbu vzdialenosť. Na obr. 5 je zobrazená zostava CAD modelu 

ktorom sa bude vozidlo pohybovať, obr. 6 znázor
[6] 

Obr. 5: CAD model vozidla s prostredím 
 

Obr. 6: Detailný pohľad na CAD model vozidla 

vorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 

 

to metódou konštrukcie zospodu nahor 
zostavy, tak sa volí metóda 
ť jednotlivé diely zostavy 

. Je dôležité, aby sa prvý diel vložil do počiatku súradného 
rovnaký súradný systém 

 pomocou funkcie Väzby, ktoré 
nepohyblivé (napr. rebríky 

sa použili typy väzieb 
je zobrazená zostava CAD modelu 

znázorňuje detailný pohľad 
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Keď je zostava kompletná, tak je potrebné urobi
Solidworks (prípona .sldsam) do formátu VRML (
musí v záložke Možnosti
a zaškrtnúť pole Uložiť všetky sú
Takto uložená zostava je pripravená k
Builder 2.0. 

 

6.3. Úprava virtuálneho modelu a

Keďže na vytvorenie virtuálneho modelu a
z programu Solidworks, je nutná 
súčasťou programu Matlab
zostavy, ktoré budú vykonáva
globálnemu počiatku súradného
vytvorenie stromovej štruktúry, fungujúcej na princípu rodi
že ak sa bude hýbať rodič, jeho potomkovia budú vykonáva
súdržnosť modelu. 

Po otvorení modelu exportovaného zo SolidWorks sa
identifikovať jednotlivé diele a
sa vytvorí stromová štruktúr
ktorom sa bude vozidlo pohybova
kolá 3,4, rebrík 1,2, zábradlie 1,2 a predná 
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 je zostava kompletná, tak je potrebné urobiť export z
Solidworks (prípona .sldsam) do formátu VRML (prípona .wrl). Pred uložením zostavy 

Možnosti zvoliť výstupný formát: verzia VRML 97
 všetky súčasti zostavy do jedného súboru, čo je zobrazené na o

Takto uložená zostava je pripravená k ďalšiemu spracovaniu vo VRML editore V

Obr. 7: Export do formátu VRML 97 

irtuálneho modelu a scény vo V-Realm B

že na vytvorenie virtuálneho modelu a scény sa použil export do VRML jazyka 
je nutná ďalšia úprava v editore V-Realm 

ou programu Matlab-Simulink. Táto úprava spočíva v posunutí ôs rotácií dielov 
zostavy, ktoré budú vykonávať rotačný pohyb, pretože po exporte sú nastavené ku 

u súradného systému v CAD modely. Ďalšou dôležitou úpravou je 
vytvorenie stromovej štruktúry, fungujúcej na princípu rodič – potomok, ktorá nám zaru

č, jeho potomkovia budú vykonávať rovnaký pohyb. Tak je zaru

elu exportovaného zo SolidWorks sa v 
 jednotlivé diele a premenovať uzly z Transform na reálne názvy dielov. Potom 

štruktúra princípom rodič - potomok a to tak, že ako rodi
m sa bude vozidlo pohybovať, jeho potomok je zadná časť, potomkovia zadnej 

rebrík 1,2, zábradlie 1,2 a predná časť, a nakoniec potomkovia prednej 
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 export z formátu programu 
. Pred uložením zostavy sa 

VRML 97, jednotky Metre 
čo je zobrazené na obr. 7. 
VRML editore V-Realm 

    

Builder 2.0 

scény sa použil export do VRML jazyka 
Realm Builder 2.0, ktorý je 

posunutí ôs rotácií dielov 
ný pohyb, pretože po exporte sú nastavené ku 

alšou dôležitou úpravou je 
potomok, ktorá nám zaručuje, 

 rovnaký pohyb. Tak je zaručená 

 prvom kroku musia 
na reálne názvy dielov. Potom 

to tak, že ako rodič je povrch, po 
, potomkovia zadnej časti sú 

potomkovia prednej časti sú kolá 



Vizualizácia jazdy štvorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab

 

 

1,2, naberač, tyč 1,2, mechanizmus, hydraulika, rameno a
pomocou klávesových skratiek Ctrl+X, Ctrl+V). 
rotačných dielov od globálneho súradnicového systému. Ke
len priamy pohyb, ale i pohyb 
rotácie zadnej časti v ťažisku a
vychádza zo znalosti chovania sa modelu pri pohybe a
konštrukčných rozmerov. Na obr. 8
postup pri stanovení osí rotácie prednej 

Obr. 8: Úprava VRML modelu vo V

Nakoniec sa vytvorí niekoľ
pre lepší vzhľad sa vyfarbí scéna
farba plôch.   

6.4. Implementácia VRML modelu do prostredia Matlab

     Po ukončení úprav 
Matlab-Simulink, konkrétne do prostredia 
vizualizácia vozidla. K implementácii bol použitý blok 
načíta stromová štruktúra do 
podľa toho, aký pohyb budú vykonáva
zmeny na VRML modelu,  kliknutím  na tla
Realme Builder 2.0. Po uskuto
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 1,2, mechanizmus, hydraulika, rameno a nakoniec úchyt 1,2 (
pomocou klávesových skratiek Ctrl+X, Ctrl+V). Následne sa musia

ných dielov od globálneho súradnicového systému. Keďže naklada
pohyb zákrutou, tak okrem osí rotácii kolies 
ťažisku a osa rotácie prednej časti voči zadnej 

vychádza zo znalosti chovania sa modelu pri pohybe a veľkos
Na obr. 8 vľavo je vytvorená stromová štruktúra 

rotácie prednej časti voči zadnej časti. [7] 

: Úprava VRML modelu vo V-realm Builder 2.0

niekoľko pohľadov na vozidlo (podrobnejšie popí
vyfarbí scéna a model, pretože pri exporte do formátu VRML sa neprenáša 

Implementácia VRML modelu do prostredia Matlab

 VRML modelu, tak ho môžeme implementova
Simulink, konkrétne do prostredia Virtual Reality Toolbox, kde bude prebieha

implementácii bol použitý blok VRSink. Po otvorení VRML modelu sa 
a do VRML Tree, kde sa zaškrtnú políčka s 

toho, aký pohyb budú vykonávať jednotlivé časti vozidla. Ak by bolo potrebné urobi
zmeny na VRML modelu,  kliknutím  na tlačidlo Edit znova otvoríme VRML model vo V

uskutoční potrebných zmien nakoniec klikneme na tla
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nakoniec úchyt 1,2 (vykoná sa 
Následne sa musia posunúť osi rotácii 

nakladač nebude vykonávať 
rotácii kolies sa musí zmeniť i osa 

i zadnej časti. Posunutie osí 
ľkosť posunutia z jeho 

avo je vytvorená stromová štruktúra a v strede je vidieť 

realm Builder 2.0 

(podrobnejšie popísané v 9. kapitole) a 
pri exporte do formátu VRML sa neprenáša 

Implementácia VRML modelu do prostredia Matlab-Simulink 

VRML modelu, tak ho môžeme implementovať do prostredia 
, kde bude prebiehať  

Po otvorení VRML modelu sa 
 transláciou a rotáciou 

Ak by bolo potrebné urobiť 
znova otvoríme VRML model vo V-

nakoniec klikneme na tlačidlo Reload. 
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Na obr. 9 je znázornené nastavenie parametrov 
stromovej štruktúry vytvorenej vo V
zadnej časti. Ak sú nastavené všetky potrebné parametre, kliknutím na tla
sa v programe Matlab-Simulink  do bloku 
vidieť na obr. 10.  

Obr. 

Obr. 
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je znázornené nastavenie parametrov VRSink bloku. Vo VRML Tree
stromovej štruktúry vytvorenej vo V-Realm Builder 2.0, kde je nastavená rotácia a

Ak sú nastavené všetky potrebné parametre, kliknutím na tla
Simulink  do bloku VRSink nahrajú všetky uskuto

Obr. 9: Nastavenie parametrov bloku VRSink  

                                                                   
Obr. 10: Nastavenie parametrov bloku VRSink  

vorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 

 

VRML Tree je vidieť časť 
der 2.0, kde je nastavená rotácia a translácia 

Ak sú nastavené všetky potrebné parametre, kliknutím na tlačidlo Apply 
nahrajú všetky uskutočnené zmeny, čo je 

             

                                                                   
 



Vizualizácia jazdy štvorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab

 

 

7. Implementácia 
Matlab-Simulink

 

V tejto práci sa použil 
kinematického modelu. Model dynamiky vozidla je 
zahrnuje zotrvačnosti, odpor vzduchu a odpor 
pneumatiku a zmenu polohy 
dynamiky plne nahrádza
vizualizovaného vozidla. 

7.1. Zostavenie dynamického modelu

Z dôvodu komplexného spracovania problematiky dynamiky vozidla uvádzam postup 
pri zostavení dynamického modelu, ktorý je prevzatý z 

Sily pôsobia na pneumatiku v jednom bode a odpor zrýchlenia pôsobí iba v pozd
smere pohybu vozidla. V prvom kroku 
ťažiska na osi symetrie vozidla nezávisle na uhle nato

Obr. 11: a) Sily pôsobiace na nápravu naklada
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Implementácia dynamického modelu do prostredia 
Simulink 

použil model dynamiky vozidla, ktorý bol k
Model dynamiky vozidla je zložitejší, ako 

, odpor vzduchu a odpor valenia, model trecích
polohy ťažiska pri natočení prednej časti. Z toho vyplýva, že 
ádza model kinematiky a navyše reálnejšie stvár

Zostavenie dynamického modelu 

dôvodu komplexného spracovania problematiky dynamiky vozidla uvádzam postup 
pri zostavení dynamického modelu, ktorý je prevzatý z [8]. 

Sily pôsobia na pneumatiku v jednom bode a odpor zrýchlenia pôsobí iba v pozd
smere pohybu vozidla. V prvom kroku pri zostavovaní pohybových rovníc uvažujeme polohu 
ažiska na osi symetrie vozidla nezávisle na uhle natočenia prednej nápravy.

: a) Sily pôsobiace na nápravu nakladača, b) geometrický model prednej 

vorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 

 

do prostredia 

, ktorý bol k dispozícii namiesto 
 kinematický, pretože 

trecích sil pôsobiacich na 
toho vyplýva, že model 

navyše reálnejšie stvárňuje správanie 

dôvodu komplexného spracovania problematiky dynamiky vozidla uvádzam postup 

Sily pôsobia na pneumatiku v jednom bode a odpor zrýchlenia pôsobí iba v pozdĺžnom 
pri zostavovaní pohybových rovníc uvažujeme polohu 

enia prednej nápravy. 

 
a, b) geometrický model prednej   nápravy [7] 
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Na základe týchto predpokladov je

 ( ) ( 11 12 11 12 21 22X X Y Y X X X X
m u v r F F F F F F C S u⋅ − ⋅ = + ⋅ − + ⋅ + + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅&

 (m v u r F F F F F F⋅ + ⋅ = + ⋅ + + ⋅ + +&

 
(

( ) (

11 11 12 12 21 22

11 11 12 12

sin cos sin cos

sin cos cos sin .

Z X Y X Y Y Y

Y X X Y

J r F F F F F F

b e F F c F F g

δ δ δ δ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅

⋅ − + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

&

Kde hodnoty parametrov c,d,k,g je možné vyjadri

 c z d z= ⋅ − − = ⋅ − −

 cos cos ,   sin cos ,   .k z j z z a= ⋅ − = ⋅ − = +     
     
     

       Keďže predpoklad nemennosti polohy 
natočenia δ môžeme v ďalšo

 1 2sin
tan ,   cos sin ,   sin .

cos

n

n s
θ θ θ θ− ⋅

= = − ⋅ ⋅ = − ⋅
⋅ +

 
 
 

Následne prepočítané hodnoty geometrie pomocou zmeny polohy 

 ' ,   ' ,   ' ,   ' ,   ,   .c c o d d p j j o k k p l o f o= − = + = + = + = − = +

Premenné c, d, k, g, b, t nahradíme parametrami c'
zmena polohy ťažiska.  

       

       Obr. 12: Vertikálne sily 

Pre vyjadrenie síl pôsobiacich na pneumatiku (F
pozdĺžneho sklzu (respektíve uhlu sklzu) definova
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Na základe týchto predpokladov je možné zostaviť nasledujúce pohybové rovnice:

) ( ) ( )11 12 11 12 21 22

1
cos sin ,

2
X X Y Y X X X X

m u v r F F F F F F C S uδ δ ρ⋅ − ⋅ = + ⋅ − + ⋅ + + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

) ( ) ( ) (
11 12 11 12 21 22

sin cos ,
X X Y Y Y Y
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d e k e
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+ +

Kde hodnoty parametrov c,d,k,g je možné vyjadriť  z obrázku 11 b) vzťahmi:

1 1cos cos ,   sin cos ,
2 2

a a
c z d z

z z

π π
δ δ− −= ⋅ − − = ⋅ − −   

   
   

2

1 1 2cos cos ,   sin cos ,   .
2

a a t
k z j z z a

z z
δ δ− −= ⋅ − = ⋅ − = +     
     
     

že predpoklad nemennosti polohy ťažiska môžeme uvažovať
alšom kroku odvodiť zmeny polohy ťažiska nasledovne:

( ) ( )(1 2sin
tan ,   cos sin ,   sin .

cos
o s e p s e o

n s

δ
θ θ θ θ

δ
⋅

= = − ⋅ ⋅ = − ⋅
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ítané hodnoty geometrie pomocou zmeny polohy ťažiska sú:

' ,   ' ,   ' ,   ' ,   ,   .
2 2

t t
c c o d d p j j o k k p l o f o= − = + = + = + = − = +

t nahradíme parametrami c' ,d' ,k' ,g' ,b' ,l, f, v ktorých je zahrnutá 

: Vertikálne sily pôsobiace na pneumatiky kolesového naklada

Pre vyjadrenie síl pôsobiacich na pneumatiku (Fx, Fy) na obrázku 11 
žneho sklzu (respektíve uhlu sklzu) definovať aj prítlačnú silu na pneumatiku.
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 nasledujúce pohybové rovnice: 

21
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 (4) 
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 (5) 

ažiska môžeme uvažovať len pre malé uhly 
ažiska nasledovne: 

)21 2tan ,   cos sin ,   sin .o s e p s e oθ θ θ θ= = − ⋅ ⋅ = − ⋅ −  (6)  

ažiska sú: 

' ,   ' ,   ' ,   ' ,   ,   .
2 2

t t
c c o d d p j j o k k p l o f o= − = + = + = + = − = +  (7) 

f, v ktorých je zahrnutá 

 
olesového nakladača [7] 

 a) je potrebné okrem 
nú silu na pneumatiku. 
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       V poslednom kroku odvodenia predpokladajme, že dynamiku pruženia a spojenie medzi 
klopením a nakláňaním vozidla je možné zanedbať. Potom je možné vyjadriť sily pôsobiace 
vertikálne na pneumatiku ako sily pôsobiace na štvrtinový model. Z momentovej rovnice (8) 
zostavenej podľa obrázka 12  a)  je možné vyjadriť zaťaženie prednej a zadnej časti vozidla 
Fz2 analogicky aj Fz1 . Podľa obrázku 12 b) je zostavená momentová rovnica (8) pomocou 
ktorej je vyjadrená sila  Fz22 , analogicky potom sila Fz21 . Pri prednej časti vozidla je nutné 
do úvahy brať rozdielne vzdialenosti d, k, ktoré spôsobujú rozdielne rozloženie sily Fz1, ktoré 
vyplýva z pomerov na prednej náprave. Z tohto dôvodu rovnice (11) a (12) majú rozdielny 
tvar od rovníc (10). [8] 
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7.2. Implementácia modelu 

Predchádzajúce rovnice boli implementované do prostredia Matlab-Simulink spolu s 
ďalšími vzťahmi popisujúcimi dynamiku valiaceho sa kolesa ale aj dynamické správanie 
pneumatiky. Parametre modelu (napr. hmotnosť vozidla, koeficient odporu vzduchu, 
vzdialenosti osí rotácií kolies od ťažiska atď. ) je možné zadávať pomocou masky. [8]  

Vstupmi do dynamického modelu sú: riadenie v stupňoch, krútiaci moment na koleso 
a brzdenie na kolese. K nim sú pripojené 3 samostatné signály, pomocou ktorých môžeme 
vytvárať rôzne scenáre jazdy vozidla. Na riadenie je pripojený sínusový signál o amplitúde 
35, frekvencii 0,25 rad/s a s fázou –pi/2 rad.  Pre krútiaci moment na koleso sa používa 
konštantný signál, ktorý bude mať po dobu 5-tich sekúnd počiatočnú hodnotu 7 000, ktorá 
potom klesne na 700. To je z dôvodu prekonania zaťažovacieho momentu pri rozjazde 
vozidla. A nakoniec pre brzdenie na kolese sa použije konštantný signál s nulovou hodnotou.  
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Model dynamiky vozidla bol pripravený priamo na typ vozidla, ktorý sa bude vizualizovať, 
čiže úprava spočívala v nastavení vstupných hodnôt modelu, parametrov modelu a v pripojení 
blokov To Workspace z knižnice Simulinku k modelu dynamiky vozidla (výstupy 
dynamického modelu). Na obr. 13 je znázornený model dynamiky vozidla, pripojené bloky 
To Workspace sú hnedo podfarbené. Dôležité je, aby každý z týchto blokov mal iný názov 
Data v parametroch. Názvy blokov To workspace sú: X0_m(Pozícia ťažiska nakladača v ose 
X), Z0_m (Pozícia ťažiska nakladača v ose Z), phi_loader_rad (Rotácia nakladača), 
phi_front_part_rad (Rotácia prednej časti nakladača) a phi_wheel_rpm (Rýchlosť všetkých 
kolies). V zátvorkách sú uvedené k nim príslušné výsledky simulácie, ktoré sú znázornené na 
obr. 14. 

Týmto sa dosiahne to, že po skončení simulácie sa hodnoty uložia do premenných 
nazvaných v blokoch To Workspace v Matlabe a tie sa budú ďalej používať ako vstupné 
hodnoty pre prepojenie dynamického modelu vozidla s CAD modelom.  

Obr. 13: Model dynamiky vozidla v prostredí Matlab-Simulink 
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Obr. 14: Výsledky simulácie dynamického modelu nakladača pre scenár 1 
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8. Prepojenie modelu vytvoreného v Simulinku s CAD 
modelom 

 

Po úprave dynamiky vozidla a spustení jej simulácie sa pomocou blokov To 
Workspace  dáta uložia do Matlabu. Teraz potrebujeme, aby sa dáta znova načítali a tie 
pripojili ku CAD modelu reprezentovaným blokom VR Sink. Toto nám umožňuje ďalší blok 
z knižnice Simulinku nazvaný From Workspace. Takisto je tu dôležité, aby tieto bloky mali 
v ich parametroch názvy Data totožné s názvami blokov To Workspace. To nám zaručuje, že 
sa uložené hodnoty v premenných načítajú do blokov, ktoré sú rovnako pomenované. Avšak 
priame spojenie medzi blokmi To Workspace a VR Sink nie je možné, pretože translácia 
vyžaduje ako vstup vektor s tromi zložkami [x y z], to značí  pohyb v ose x, y, z. Rotácia 
vyžaduje vektor so štyrmi zložkami [x y z rotácia], takto sa určí osa, okolo ktorej sa bude 
točiť časť vozidla (napr. kolo). Vstupné signály majú však tvar jednozložkového vektoru, čiže 
je nutné pridať ďalšie bloky z knižnice Simulinku na vytvorenie týchto vektorov.  

          Pre transláciu vozidla, čiže pre rovinný pohyb, sa z modelu dynamiky zaviedli 2 signály 
(X0_m, Z0_m) a ako tretí je použitý blok Constant s konštantnou hodnotou nula, pretože 
vozidlo sa bude pohybovať len v 2 osách x a z. Na získanie vektora s tromi zložkami sa použil 
blok Mux. 

          Pre rotáciu jednotlivých častí sa vektor so štyrmi zložkami získa tak, že vstupné signály 
sa pripoja na bloky Gain, v ktorých bude zapísaný potrebný vektor pre rotáciu formou 
jednotiek a núl (napr. pre rotáciu kolies je potrebný vektor [0 0 1 1]). 

          Osobitne pre natáčanie prednej časti vozidla voči zadnej bolo pre správnu funkciu nutné 
pridať 2 bloky Saturation. Pomocou nastavenia hornej a dolnej hranice sa oddelí od seba 
kladná a záporná časť signálu, ktorý vstupuje do týchto blokov. Tieto signály sa prenásobia 
Gainami [0 1 0 1], [0 1 0 -1] a nakoniec sa znovu spoja pomocou bloku Add. Pre rotáciu 
kolies sa na viac zaviedli bloky Gain a Integrator. Pomocou bloku Gain sa prepočíta rýchlosť 
kolies z rpm na rad/s a to následne zintegrujeme blokom  Integrator  a tak získame dráhu. 
Toto všetko je znázornené na obr. 15. 
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Obr. 15: Prepojenie modelu dynamiky vozidla s CAD modelom 
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9. Vytvorenie rôznych (stacionárnych, dynamických) 
kamier (pohľadov) pre sledovanie jazdy vozidla po 
zadanej trajektórii 

 

        Vytvorenie rôznych kamier a pohľadov pre sledovanie jazdy vozidla po zadanej 
trajektórii funguje na rovnakom princípe ako posunutie ôs rotácií rotačných dielov od 
globálneho súradnicového systému v kapitole 6.3. 

        Po kliknutí na ikonu Viewpoint v programe V-Realm Builder 2.0 sa vytvorí bod, 
z ktorého sa pozoruje scéna. Tento bod sa dá presúvať a natáčať podľa toho čo chcem vidieť. 
Presúvanie sa vykonáva po kliknutí na ikonu Position a natáčanie po kliknutí na ikonu 
Orientation v stromovej štruktúre vytvoreného Viewpoint bodu. Týmto spôsob sa vytvorí 
ľubovoľný počet pohľadov a aby sa mohlo ďalej pracovať s týmito pohľadmi, musia sa tieto 
body premenovať. 

         Ďalšie nastavenie kamier bude prebiehať v bloku VR Sink, kde pre dynamické kamery 
(budú sa pohybovať zároveň s vozidlom) sa v parametroch tohto bloku musia zaškrtnúť 
políčka vo VRML Tree s názvom Position. Kompletný VR Sink blok  aj s dynamickými 
kamerami je znázornený na obr. 10. A nakoniec sa na tieto kamery musí v Simulinku pripojiť 
vektor s tromi zložkami, čiže sa k nim pripojí rovnaký vektor, ktorý pripájame na transláciu 
zadnej časti vozidla. Toto môžeme vidieť na obr. 15. Pre stacionárne kamery sa nemusí nič 
zaškrtávať v bloku VR Sink. Stacionárne kamery sú znázornené na obr. 16. 

        Nevýhoda dynamických kamier je však tá, že po spustení vizualizácie sa posunie ich 
súradný systém a kamery sa potom musia posunúť pomocou navigačného panelu vo Virtual 
Reality Toolbox Viewer. Dynamické kamery sú znázornené na obr. 17. 

 

 

Obr. 16: Stacionárne kamery 
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Obr. 17: Dynamické kamery 
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10. Vizualizácia jazdy vozidla za rôznych scenárov v rôznych 
prostrediach 

 

Pre vizualizáciu jazdy štvorkolesového vozidla boli vytvorené 2 scenáre v rôznych 
prostrediach. Ako už bolo uvedené v kapitole 7.2, scenáre sa vytvárajú zmenou parametrov 
vstupných signálov dynamického modelu. Na nasledujúcich 2 scenároch bude 
demonštrované, ako sa zmení pohyb vozidla, keď zmeníme amplitúdu sínusového signálu.  
Nakladač potom vykonáva pohyb podľa výsledkov simulácie dynamického modelu. 
Vizualizácia pohybu nakladača prebieha vo Virtual Reality Toolbox Viewer.  
 

10.1. Scenár 1 

Vizualizácia jazdy vozidla pre scenár 1 bude prebiehať v prostredí zobrazenom na  
obr. 4. Amplitúda vstupného sínusového signálu dynamického modelu je 35, čiže nakladač sa 
bude pohybovať podľa výsledkov simulácie uvedených na obr. 14.  

 
Popis pohybu nakladača: 
 

V prvej časti scenára bude nakladač vykonávať priamy pohyb, čiže sa bude pohybovať 
v zápornom smere osy X, Z=0. V čase t=4s získa nakladač konštantnú rýchlosť, ktorou sa 
bude pohybovať až do t=6,5s. Od tohto okamžiku začína druhá časť scenára, kde nakladač 
bude vykonávať jazdu dvomi zákrutami okolo vytvorených prekážok v tvare „osmičky”.  

Pri prejazde zákrutami nastáva pohyb nakladača i v ose Z, zároveň sa bude zväčšovať  
uhol natočenia nakladača v ťažisku a uhol natočenia prednej časti voči zadnej. V prvok kroku 
sa nakladač začne pohybovať do ľavotočivej zákruty, maximálny uhol natočenia prednej časti 
voči zadnej bude 35 ̊ a nastane v čase t=12s. Potom sa tento uhol bude zmenšovať, kým 
nedosiahne hodnotu 0 ̊ v čase t=19s. V tomto čase je maximálne natočenie nakladača 
v ťažisku približne 330 ̊. Následne bude nakladač vykonávať prejazd pravotočivou zákrutou, 
čiže natočenie nakladača v ťažisku sa bude zmenšovať a naopak natočenie prednej časti 
nakladača voči zadnej sa bude zväčšovať až kým v čase t=25s bude natočenie maximálne 35 ̊. 
Po tomto okamžiku sa bude i toto natočenie zmenšovať až do času t=31,5s, kedy bude mať 
hodnotu 0 ̊.  

Od tohto času bude nakladač vykonávať tretiu časť scenára, kedy bude opäť 
vykonávať priamy pohyb ale v ose X i Z. Čiže natočenie nakladaču v ťažisku bude mať 
hodnotu približne 50 ̊. Nakladač sa takto bude pohybovať až do času t=40s, kedy končí 
simulácia. 

 
Pohyb nakladača z horného pohľadu dynamickej kamery je znázornený na obr. 18. 
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10.2. Scenár 2 

Scenár 2 bol vytvorený 
obr. 19. Keďže je použité nové prostredie, je nutné vytvori
do formátu VRML, následne upravi
ho implementovať do prostredia Matlab
v predchádzajúcich kapitolách. 
modelu bude zmenená na 
uvedených na obr. 21.  

Obr. 19: Prostredie pre scenár 2
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18: Vizualizácia jazdy nakladača podľa scenára 1

Scenár 2 bol vytvorený ako varianta losieho testu s novým prostredím zobrazeným
že je použité nové prostredie, je nutné vytvoriť novú zostavu, ktorá sa exportuje 

do formátu VRML, následne upraviť VRML model v editore V-Realm Builder 2.0 a
do prostredia Matlab-Simulink. Tento postup je uvedený 

júcich kapitolách. Amplitúda vstupného sínusového signálu dynamického 
 19, čiže nakladač sa bude pohybovať podľa výsledkov simuláciu 

: Prostredie pre scenár 2 vytvorené v programe SolidWorks

vorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 
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Popis pohybu nakladača: 
 

V prvej časti scenára bude naklada
X, Z=0. V čase 6,5s sa začína druhá 
zákrutami v tvare „S”.  

Pri prejazde zákrutami 
zároveň sa zväčšuje uhol nato
zadnej. Na začiatku sa naklad
natočenia prednej časti voči zadnej bude 
nedosiahne hodnotu 0 , maximálne nato
vozidlo vykonáva priamy pohyb až do t=20s, kedy sa za
Natočenie nakladača v ťažisku sa bude zmenšova
voči zadnej sa bude zväčšova
čase sa bude i toto natočenie zmenšova

Následne už naklada
nakladaču v ťažisku bude ma
skončí simulácia. 

 
Pohyb nakladača je znázornený na obr. 
 

Obr. 20: Vizualizácia jazdy naklada
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asti scenára bude nakladač vykonávať priamy pohyb v
začína druhá časť scenára, kde bude nakladač vykonáva

Pri prejazde zákrutami sa pridáva tak ako i u scenára 1 pohyb naklada
uhol natočenia nakladača v ťažisku a uhol natočenia prednej 
sa nakladač začne pohybovať do ľavotočivej zákruty, maximálny uhol 

asti voči zadnej bude 19  v čase t=12s. Potom sa tento uhol 
maximálne natočenie nakladača v ťažisku je 

vykonáva priamy pohyb až do t=20s, kedy sa začne prejazd pravoto
ťažisku sa bude zmenšovať a naopak natočenie prednej 
čšovať až do t=25s, kedy bude natočenie maximálne 
čenie zmenšovať až do času t=31s, kedy bude mať

nakladač  bude vykonávať priamy pohyb v ose X i
ažisku bude mať hodnotu približne 11 . Priamy pohyb bude trva

a je znázornený na obr. 20. 

Obr. 20: Vizualizácia jazdy nakladača podľa scenára 2

vorkolesového motorového vozidla v prostredí Matlab-Simulink 
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Obr. 21: Výsledky simulácie dynamického modelu nakladača pre scenár 2 
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11. Prepojenie joysticku s dynamickým modelom 
 

Možnosť prepojenia joysticku s dynamickým modelom, tak aby bol pre užívateľa 
možný zásah do riadenia vozidla za behu simulácie, je realizovaná v programe             
Matlab-Simulink pomocou bloku Joystick Input vo Virtual Reality Toolbox. Tento blok sa 
pripojí na vstup dynamického modelu. Na výstupe z dynamického modelu je pripojený 
VRML model vozidla reprezentovaný blokom VRSink (z kapitoly 8). Schematické zapojenie 
joysticku, dynamického modelu a VRML modelu je zobrazené na obr. 22.  

Obr. 22: Schematické zapojenie joysticku, dynamického modelu a VRML modelu 

Pre reálne stvárnenie riadenia vozidla som použil volant s 2 pedálmi (plynovým a 
brzdovým), čiže je nutné oddeliť signál volantu od pedálov. Toto sa vykoná pomocou bloku 
Demux. Je nutné si uvedomiť, že hodnoty týchto signálov majú hodnotu od -1 po 1, takže sa 
musia ďalej upraviť pred pripojením k dynamickému modelu.   

Signál z volantu sa pripojí na vstup riadenia dynamického modelu v stupňoch, čiže 
pred vstup sa zaradí blok Gain, ktorého hodnota je 35. To značí, že po maximálnom natočení 
volantu sa predná časť nakladača natočí voči zadnej o 35 ̊. 

Signál z pedálov sa pripojí na vstup krútiaceho momentu na koleso v dynamickom 
modely. Pre skutočné stvárnenie pedálov (plynový vpravo, brzdový vľavo) sa musia vymeniť 
znamienka signálu, čiže sa opäť použije blok Gain s hodnotou -15 000. Za ním je použitý 
blok Saturation s hornou hodnotou 10 000 a dolnou -15 000 z toho dôvodu, aby bola brzda 
účinnejšia ako plyn. A nakoniec sa tento signál sčítava pomocou bloku Add so signálom 
z bloku Signal Builder, aby prekonal zaťažovací moment.  

Na vstup brzdenia na koleso sa použil konštantný signál s nulovou hodnotou. Toto 
všetko je znázornené na obr. 23. 
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Obr. 23: Reálne prepojenie joysticku, dynamického modelu a VRML modelu 
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12. Záver 
 

          Cieľom bakalárskej práce bolo upraviť dodaný CAD model vozidla pre použitie 
v prostredí Virtual Reality Toolboxu, implementovať kinematický model do prostredia 
Matlab-Simulink a ich vzájomné prepojenie tak, aby mohla nastať vizualizácia jazdy vozidla 
za rôznych scenárov v rôznych prostrediach. Následne vytvoriť rôzne (stacionárne, 
dynamické) kamery (pohľady) pre sledovanie jazdy vozidla po zadané trajektórii a nakoniec 
prepojenie joysticku s kinematickým modelom, tak aby bol pre užívateľa možný zásah do 
riadenia vozidla za behu simulácie. 

          Začiatok práce je venovaný základným informáciám o virtuálnej realite, programe 
Matlab-Simulink a jeho knižnici Virtual Reality Toolbox. Ďalšie kapitoly práce už popisujú 
postup riešenia jednotlivých problémov. 

           Pre celkové zachytenie a  spracovanie problému som namiesto úpravy dodaného CAD 
modelu vozidla pre použitie v prostredí Virtual Reality toolboxu vytvoril vlastný CAD model 
vozidla a scény v programe SolidWorks. Predlohou mi bol kĺbový nakladač Volvo Wheel 
Loader L350F. CAD model bol importovaný do VRML formátu a následne upravený 
v editore V-Realm Builder 2.0. Ďalej miesto kinematického modelu bol použitý dynamický 
model vozidla, ktorý reálnejšie stvárňuje správanie nakladača. Po prepojení CAD modelu 
implementovaného do prostredia Virtual Reality Toolboxu s upraveným dynamickým 
modelom vozidla môžeme spustiť vizualizáciu jazdy vo Virtual Reality Toolbox Viewer. 
Rýchlosť simulácie je primeraná, nakladač preukázal počas simulácie zhodu 
s predpokladaným správaním pri pohybe a počas prejazdu zákrutami, kde výrazne spomalí. 
Po pripojení joysticku k dynamickému modelu môže byť nakladač ovládaný uživateľom 
v reálnom čase za  behu simulácie. Aj pri riadení joystickom nakladač preukázal počas jazdy 
zhodu s predpokladaným správaním, pri prejazde zákrutou stráca rýchlosť a reakcie na 
otáčanie volantu a stláčanie pedálov sú okamžité. Avšak  občas sa nakladač pri plnom 
vytočení volantu doľava dostáva do šmyku.  
Jazda vozidla sa sleduje pomocou viacerých stacionárnych a dynamických kamier, ktoré boli 
vytvorené v editore V-Realm Builder 2.0. Po spustení vizualizácie sa však dynamickým 
kamerám posunie ich súradný systém umiestnenia a musia sa znova posunúť pomocou 
navigačného panelu vo Virtual Relity Toolbox Viewer. 

         Stanovené ciele práce s ohľadom na uvedené problémy sa podarili splniť. Jednoduché 
prepojenie vizualizácie s programom Matlab-Simulink, za minimálne náklady, môžu 
poskytnúť zákazníkovi kvalitné prezentácie o danom probléme a preto je atraktívny pre firmy 
a školy. A v neposlednej rade je to dobrý základ v pokračovaní a vo vylepšení pripojenia 
pomocou ďalších systémov nakladača (napr. prevodovky, atď.) k dynamickému modelu. Tak 
sa môžu dosiahnuť komplexné simulácie reálneho správania nakladača. 
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13. Zoznam použitých symbolov skratiek 
 

∆ [rad] Uhol natočenia  
Θ [rad] Uhol 
A [m] Vzdialenosť od osy riadenia prednej nápravy 
aX [m.s-2] Longlitudalne zrýchlenie vozidla 
ay [m.s-2] Priečne zrýchlenie vozidla 
B [m] Vzdialenosť od osy riadenia zadnej nápravy 
CX [-] Koeficient odporu vzduchu 
E [m] Vzdialenosť od osy riadenia CoG 
FX [N] Longlitudal sila na koleso 
FY [N] Priečna sila na kolo 
FZ [N] Vertikálna sila na kolo 
H [m] Výška CoG 
Jz [kg.m2] Moment zotrvačnosti vozidla okolo vertikálneho 

CoG osy 
M [kg] Hmotnosť vozidla 
m* [kg] Virtuálna hmotnosť na ose 
R [rad.s-1] Rotačná rýchlosť okolo CoG 
SX [m2] Plocha priečneho rezu vozidla 
T [m] Vzdialenosť medzi kolesami na prednej/zadnej 

nápravy 
U [m.s-1] Rýchlosť v smere u 
V [m.s-1] Rýchlosť v smere v 
W [m.s-1] Kombinovaná rýchlosť 
X0 [m] x - pozícia 
Y0 [m] y - pozícia 
c,d,k,j,l,f,o,p,s,o,n [m] Geometrické parametry  
CoG Ťažisko 
g                      [m.s-2] Gravitačné zrýchlenie 
RP                                                              Rapid prototyping 
VRML                                                       Virtual Reality Modeling Language 
MKP                                                          Metóda konečných prvkov 
CAD                                                           Počítačom riadený dizajn 
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