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Abstrakt
Dizertační práce je zaměřena na studium možností využití technologie virtuální reality
v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů. Hlavním cílem je analyzovat a prověřit možné
způsoby pro integraci vizualizačních a interakčních technik virtuální reality do oblasti
identifikace rizik v raných fázích životního cyklu výrobních strojů. Předkládaná práce přináší
metodické

rozpracování

teoretického

nasazení

těchto

technik

v oblastech

určení

nebezpečných prostorů stroje, identifikace zdrojů možných nebezpečí a ověření aplikovaných
opatření zabudovaných v konstrukci stroje.
Pro sestavení a optimalizaci navržených metodických postupů je využito systémového
přístupu. Součástí řešení je návrh metodiky pro efektivní převod konstrukčních 3D dat do
prostředí imerzní virtuální reality. To umožňuje překonat dosavadní bariéry pro rozsáhlejší
nasazení technologií virtuální reality v průmyslové sféře.
V další části je navržen postup implementace reálných nástrojů a nářadí do prostředí
imerzní virtuální reality, včetně možnosti odhalování kolizí mezi reálnými nástroji
a virtuálními objekty. Experimentální otestování potvrzuje jeho praktickou aplikovatelnost.
Konečným praktickým přínosem je snižování počtu úrazů při montážních operacích jejich
vhodným plánováním a trénováním pracovníků na virtuálním prototypu, již před výrobou
daného stroje.
Výsledek předložené dizertační práce je příspěvkem k dalšímu kvalitativnímu zlepšení
technik a postupů preventivního zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti vyvíjených strojů,
zejména pak obráběcích center, který napomůže ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti.
Vlastnosti navržených postupů jsou dokumentovány a verifikovány na konkrétních
případech z průmyslové praxe.

Klíčová slova
virtuální realita, management rizika, bezpečnost, výrobní stroj, virtuální prototyp
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Abstract
The doctoral thesis introduces a study of possibilities for utilization of virtual reality
technology in risk analysis and safety of production machines. The main goal of the thesis is
to analyse and examine possible means of integrating visualization and interaction techniques
of virtual reality into the risk identification process in the early stage of the production
machine life cycle. The proposed work provides a methodological approach to the theoretical
implementation of these techniques in the definition of dangerous areas of a machine,
identification of sources of possible risks and verification of applied measures built-in in the
machine structure.
A system approach is used for forming and optimizing the introduced methodological
procedures. The solution includes the design of the methodology for effective transfer of 3D
design data into immersion virtual reality domain. This enables overcoming existing barriers
in exploitation of virtual reality technologies in industrial applications.
The next section introduces a procedure of implementation of real tools and equipment
in immersion virtual reality domain, including an option for detection of collisions between
the real tools and virtual objects. Experimental tests confirm its capability of practical
utilization. The impact of the final practical contribution is shown by a decrease in the number
of accidents during assembly work, due to its appropriate planning and thanks to training of
the personnel on a virtual prototype, carried out already before the manufacturing of the actual
machine.
The result of the presented doctoral thesis contributes to further qualitative
improvement of techniques and methods for preventive increase of safety and reliability of
developed machines, particularly of machining centres, which will help increase their
competitiveness.
The properties of the designed procedures are documented and verified on real
industrial cases.

Keywords
virtual reality, risk management, safety, production machine, virtual prototype
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1 ÚVOD
Stoupající nároky na ochranu veřejného zájmu, respektive bezpečnosti, postihují bez
ohledu na jejich specifika všechny oblasti společenského dění a oblast vývoje, konstrukce
a výroby strojních zařízení není v tomto ohledu přirozeně žádnou výjimkou. Proces vývoje
nového výrobního stroje však není jednoduchý a vyžaduje mnoho času i finančních zdrojů.
Proto se jeví jako výhodné využívat virtuální prototypy ve všech fázích vývoje, kde je to
možné. V ideálním případě by výsledkem vývoje byl první fyzický prototyp stroje již
splňující všechny požadavky a nevyžadující žádné další úpravy.
Dle celé řady zákonných předpisů a technických norem, ať už na úrovni národní,
evropské či světové, musí výrobce stroje zajistit posouzení rizik s cílem určit požadavky na
ochranu zdraví a bezpečnost, které se týkají vyvíjeného stroje. Ten pak musí být navržen
a konstruován s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizik, to znamená, že je potřeba při jeho
konstrukci dodržet základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, přičemž tyto
požadavky by měly být uplatňovány rozumně a s ohledem na stav techniky v době konstrukce
a s ohledem na technické a ekonomické požadavky. Za tímto účelem byly vyvinuty různé
metodické postupy spadající do široké oblasti souhrnně nazývané jako management rizik.
Tyto metodické postupy přispívají k rozvoji poznání a jsou velmi důležité pro přípravu
podkladů pro rozhodovací procesy v řízení podniku.
Motivací předkládané dizertační práce je zjistit možnosti využití moderních
technologií virtuální reality a možnosti jejich aplikace právě v metodických postupech
managementu rizik. Možnost provádět rozsáhlá testování a analýzu rizik na virtuálním
prototypu celého stroje již v jeho rané vývojové fázi, tak může celý vývojový proces značně
urychlit, zefektivnit a především zlevnit. Hledání aplikací realizace těchto složitých systémů
zaměřených na pokročilé virtuální prototypování má velký potenciál využitelnosti i v mnoha
dalších oborech inženýrské činnosti. Na virtuálním modelu stroje, který je již i fyzicky
vyroben, lze totiž například provádět zaškolování a trénování operátorů, bez nutnosti přístupu
ke skutečnému stroji.
Problematika aplikace technologií virtuální reality je, z pohledu vědeckého výzkumu,
tématem novým a v současné době vysoce aktuálním, stojícím v popředí zájmu vědeckovýzkumných pracovníků. Z důvodu absence metodického rozpracování jejich teoretického
nasazení však zatím nabyly tyto technologie v oblasti konstrukce výrobních strojů výrazněji
a komplexněji uplatněny. Právě absence takového metodického rozboru je i terčem kritiky
z průmyslové praxe, která jinak vnímá potenciál nasazení pokročilých technologií virtuální
- 11 -

reality do konstrukčního procesu jako příspěvek k povýšení technické úrovně samotných
výrobních strojů.
Snahou autora je na základě vědeckých přístupů vypracovat analýzu pro potenciální
uplatnění technologie virtuální reality v oblastech analýzy rizik a bezpečnosti výrobních
strojů. Poté bude s využitím systémového a procesního přístupu toto uplatnění ověřeno na
praktických případech a vyslovena doporučení pro její úspěšnou aplikaci. Cílem bude
dosáhnout pokud možno bezchybného vývoje prostřednictvím předchozího promyšlení
a plánování, neboť zabránit chybě je vždy lepší, než chybu odstraňovat. Je-li potenciální
chyba odhalena již během vývoje stroje, je její odstranění relativně jednoduché, a tudíž
spojené s menšími náklady.
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ
PROBLEMATIKY
Dizertační práce se zabývá dvěma specifickými oblastmi – technologiemi imerzní
virtuální reality (dále též IVR) a problematikou managementu rizik při konstrukci výrobních
strojů. Pro každou část bude nyní uveden stručný přehled současného stavu vědeckotechnického poznání v dané oblasti.

2.1 Virtuální realita
Cílem systémů pro virtuální realitu (VR, Virtual Reality) je poskytnout uživateli či
skupině spolupracujících uživatelů iluzi, že se nacházejí v umělém prostředí, nazývaném
virtuální svět, virtuální scéna či virtuální prostředí. V dalším textu budu pro virtuální realitu
používat obecnou zkratku VR. Prostředí VR je nejčastěji vytvořeno v paměti počítače, může
však existovat i jako kombinace skutečného světa a počítačem doplněných objektů. Dosažení
pocitu přítomnosti uživatele ve virtuálním světě se dociluje ovlivněním lidských smyslů,
nejčastěji zraku a sluchu, vzácněji pak hmatu a v simulátorech i rovnováhy. Chování
jednotlivých součástí virtuálního prostředí by zejména v technických aplikacích mělo být plně
v souladu s fyzikálními zákony.

Obr. 1: Pětistěnná CAVE jako prostředek pohlcující virtuální reality (zdroj VRCP)
Z hlediska počítačové grafiky jsou základem virtuální reality postupy tvorby
prostorových modelů a scén, manipulace s nimi, pohyb v trojrozměrném prostoru, detekce
- 13 -

kolizí a zobrazování v reálném čase. [77] Tyto metody jsou umocněny použitím periferií,
které zajišťují obrazovou, zvukovou a hmatovou interakci. Jde zejména o helmy se
zabudovanými displeji, stereoskopické plochy (typu Powerwall, L-Bench nebo vícestěnné
CAVE – viz obr. 1), snímače polohy v prostoru, hmatová zařízení, simulační kabiny, apod.

2.1.1.

Druhy technologií virtuální reality
Rozlišujeme dva základní typy aplikací, které používají společný název VR.
Pohlcující (imerzní) virtuální realita (immersive VR). Je vždy spjata se speciálními

technickými zařízeními, která mají v co největší míře oprostit (odříznout) uživatele od vjemů
skutečného světa a dodat mu zdání, že je zcela ponořen do světa virtuálního. Mezi typická
periferní zařízení patří helma se stereoskopickými brýlemi a sluchátky, snímače detekující
prostorovou polohu uživatele nebo datová rukavice nahrazující jednodušší vstupní zařízení.
V dalším textu budu pro imerzní virtuální realitu používat obecnou zkratku IVR.
Rozšiřující (augmentovaná) virtuální realita (augmented VR). Informace ze
skutečného, okolního světa jsou kombinovány s doplněnými prvky virtuální reality. Součástí
systému bývá kamera, jejíž pozice a orientace je synchronizována s pohybem uživatele.
Uživatelovy aktivity jsou snímány různými senzory.
Uvedené rozdělení aplikací je založeno na technických prvcích tvořících jednotlivé
složky virtuálního systému tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku 2.

Obr. 2: Složky VR-systému
- 14 -

Jiným hlediskem je množství skutečných a umělých prvků prezentovaných
prostřednictvím VR uživateli. Klasifikace je pak dána postupným přechodem od skutečného
světa do plně počítačového prostředí. Jedno z takových členění, nazývané kontinuum RV
(reality-virtuality continuum), používá stupnici: reálné prostředí  rozšířená realita 
rozšířená virtualita  virtuální prostředí. Toto členění určitým způsobem koresponduje
s filozofickými úvahami o vnímání světa.

Charakteristiky virtuální reality

2.1.2.

Aplikací z oblasti VR nazýváme takový systém, u něhož převládají následující
vlastnosti.
 Reálný čas
Zobrazování a interakce s uživatelem se provádějí s takovou rychlostí, při níž se pohyb
na zobrazovacím zařízení jeví jako plynulý. Za minimální rychlost se považuje 25
snímků za sekundu (fps, frame per second).
 Interakce
Scéna obsahuje interaktivní objekty – s některými uživatel přímo manipuluje, jiné jsou
animovány podle předem daných scénářů či s ohledem na aktivitu uživatele.
 Pohlcení (vnoření, imerze)
Uživatel neprohlíží scénu jen zvenčí, ale vstupuje do ní a prochází v ní po rozličných
drahách. Při pohybu může na uživatele působit gravitace a jsou vyhodnocovány kolize
při nárazech do objektů.
Na aplikace VR můžeme nahlížet i z hlediska počtu uživatelů současně přítomných ve
virtuálním prostředí. Jednouživatelské aplikace lze snadno zpřístupnit více uživatelům, kteří
společně sledují zobrazovací zařízení (např. Powerwall) nebo sdílejí společný prostor (např.
Virtual CAVE). Ve většině případů jsou však jen v pozici diváků a interaktivní akce ve VR
provádí pouze jeden z nich. Teprve pokročilé aplikace VR, které dovolují všem uživatelům
aktivně se zúčastnit dění ve virtuálním prostředí, se správně nazývají víceuživatelská virtuální
realita (multi-user VR). Uživatelé v takových systémech mohou být fyzicky vzdáleni, iluze
společného pobytu ve VR je zajištěna propojením jejich počítačů do sítě. VR se tak stává
prostředkem komunikace mezi lidmi. S těmito aplikacemi se můžeme setkat i pod názvem
distribuovaná virtuální realita (distributed VR).
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2.2 Management rizik
Základní filozofie managementu rizika vychází z konstatování, že u žádného reálného
procesu nelze dosáhnout absolutní bezpečnosti, a je-li průběh jakéhokoli procesu zatížen
rizikem, které je vyšší než mezní riziko, musí se předpokládat, že dříve či později dojde
k výskytu nebezpečné události a vzniku škody, pokud nebudou realizována žádná
bezpečnostní a ochranná opatření. [30]

2.2.1.

Všeobecné základy managementu rizik
Riziko vyjadřuje míru ohrožení a je vždy dáno dvěma základními prvky, kterými jsou

jednak závažnost škody, která může vzniknout v důsledku výskytu nebezpečné události při
nezvládnutí specifikované nebezpečné situace v rámci konkrétního procesu, jednak
pravděpodobnost vzniku této škody.
Jako management rizik nazýváme systematický proces, při kterém se riziko
identifikuje, analyzuje, odhaduje, posuzuje a minimalizuje během celého životního cyklu
zařízení při současném respektování systémových cílů podniku.
Management rizik je součástí strategického managementu podniku a lze jej rovněž
dělit na strategický a operativní (obr. 3).

Obr. 3: Management rizik [30]
Mezi úkoly strategického managementu rizik patří zejména stanovení přístupu
podniku k rizikům, řízení politiky vnímání rizik, vydávání směrnic politiky vnímání rizik pro
operativní management, stanovení hranic velikosti rizik pro hodnocení jejich závažnosti,
definice kategorií pravděpodobnosti výskytu rizik, sestavování tabulek významu rizik
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a v neposlední řadě sledování a optimalizování poměru náklady/efekt. Požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnost by měly být ze strany strategického managementu stanoveny rozumně,
s ohledem na stav techniky v době konstrukce a na technické a ekonomické možnosti.
Redukce rizik má být prováděna až do okamžiku, kdy náklady na další redukci rizik již nejsou
úměrné efektu této redukce (tzv. požadavek na docílení rentabilního řešení).
Operativní (provozní) management má za úkol provádět činnosti identifikace,
posuzování, plánování, sledování a ošetřování rizik.

Obr. 4: Oblast managementu technických rizik [10]
Všechny činnosti spojené s vývojem strojního zařízení, zabezpečování jeho jakosti,
bezpečnosti, hygieny a ekologie jsou spojeny s riziky. Úkolem managementu těchto
technických rizik (rizik vyplývajících z konstrukce stroje, jeho řízení, ustavování, údržby,
provozu, likvidace apod.) je tato rizika včas detekovat, ohodnotit (posoudit), a v případě
potřeby navrhnout a zrealizovat nápravná opatření. Obr. 4 prezentuje rozsáhlé pole působnosti
technického managementu rizik. [30]

2.2.2.

Management technických rizik u výrobních strojů
Obrázek 5 na následující straně popisuje formou postupového diagramu systémový

přístup pro posouzení rizik a stanovení preventivních opatření k předcházení poruch
a snižování rizik s využitím standardních metod a nástrojů pro řízení jakosti v konstrukci,
výrobě, montáži a provozu výrobních strojů. Tato metodika byla v rámci výzkumného
projektu číslo 2.4.1 – Analýza rizik a bezpečnost strojů vyvinuta na brněnském pracovišti
Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT). Jak je
z obrázku patrné, jedná se o komplexní iterativní (opakovací) proces tvořený řadou na sebe
navazujících kroků, umožňujících systematicky identifikovat, analyzovat a odhadnout riziko
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pro specifickou nebezpečnou situaci, vyhodnotit odhadnuté riziko, rozhodnout o nutnosti jeho
ošetření, a v případě, že je to zapotřebí, vybrat a realizovat vhodné bezpečnostní a ochranné
opatření ke snížení rizika.

Obr. 5: Postupový diagram managementu technických rizik [6]
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3 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE
3.1 Definice problému
Jak z předchozí kapitoly, zabývající se analýzou současného stavu řešené
problematiky, vyplývá, systém managementu rizika zahrnuje početnou skupinu různých
činností, od počáteční identifikace a analýzy rizika přes odhad rizika a jeho hodnocení, tj.
rozhodování o nutnosti ošetření rizika, až po výběr a realizaci vhodných bezpečnostních
a ochranných opatření k odstranění nebo snížení rizika, včetně kontroly účinnosti
realizovaných opatření (pokud jsou nutná) a učení se z chyb po výskytu nebezpečné události.
Jde o natolik složitou problematiku, že pro ošetřování procesů orientovaných na vývoj
výrobních strojů je nezbytná vysoce kvalifikovaná tvůrčí spolupráce početnějších týmů
s multiprofesním složením.
A právě technologie virtuální reality, dle autorova názoru, nabízejí ideální vizualizační
a komunikační nástroje pro odbornou diskuzi nad těmito oborově se prolínajícími problémy.
Lze říci, že jde o jedinečnou platformu pro interdisciplinární kooperaci a pro zajištění
transparentnosti již během počátečních fází vývoje průmyslových výrobků a výrobních
procesů. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologie moderní a nové, tak doposud schází
metodické rozpracování jejich teoretického nasazení v této oblasti vývoje výrobních strojů.

3.2 Cíle řešení dizertační práce
Koncepčním cílem dizertační práce s názvem Využití technologie virtuální reality
v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů je analyzovat a prověřit možné způsoby pro
integraci vizualizačních a interakčních technik virtuální reality do oblasti identifikace rizik
v životním cyklu výrobních strojů.
Zamýšlená integrace bude provedena do v praxi hojně a úspěšně využívaného
metodického postupu posuzování rizik strojních zařízení, který byl v rámci vědeckovýzkumné činnosti brněnského pracoviště Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní
techniku a technologii (VCSVTT) vyvinut jako součást výzkumného projektu číslo 2.4.1 –
Analýza rizik a bezpečnost strojů. Tato unikátní metodika bude tvořit jeden ze základních
vstupů dizertační práce.
Těžiště práce bude spočívat v tvorbě virtuální realitou podporované identifikace rizika
v časných vývojových etapách. To znamená identifikovat za pomoci imerzních technik
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virtuální reality potenciální nebezpečí na virtuálním prototypu ještě před stavbou prototypu
reálného, což umožní přinést časové a finanční úspory.
Jedním z dílčích výstupů předkládané dizertační práce bude zevrubná analýza
požadavků a návrh metodického postupu pro převod konstrukčního 3D CAD modelu do
prostředí imerzní virtuální reality.
V praktické části dizertační práce budou navřené způsoby integrace technologie
virtuální reality do oblasti identifikace rizik ověřeny na virtuálních modelech skutečných
obráběcích strojů. Důraz bude kladen především na problematiku:
-

určování nebezpečných prostorů a mezních hodnot těchto strojů;

-

analýzy nebezpečí na rozhraní člověk-stroj.
Jedním z podstatných dílčích výstupů praktické části bude i návrh metodického

postupu pro integraci reálných nástrojů a reálného nářadí do virtuální scény v prostředí IVR.
Vznikne tak velmi silný nástroj pro snižování rizika při montážních operacích.

3.3 Očekávaný přínos dizertační práce
Modifikací současné metodiky posuzování rizik strojních zařízení o technologie
virtuální reality bude možné, kromě již zmiňovaných a v praxi velmi podstatných finančních
úspor, které vyplývají z možnosti odhalovat chyby již v rané fázi vývoje stroje, docílit také
zefektivnění práce při vyhledávání rizik, což zkrátí její časovou (a potažmo i finanční)
náročnost a jednak ve zvýšení transparentnosti celého procesu odhalování rizik, což s sebou
přinese i vyšší kvalitativní úroveň vstupů pro odhad rizika, který je v systému managementu
rizika dalším navazujícím krokem na identifikaci rizika.

3.4 Zvolené metody zpracování dizertační práce
Na výše definovanou problematiku začlenění technologie virtuální reality do oblasti
identifikace rizik výrobních strojů bude nahlíženo pomocí systémového přístupu. Existující
metodické postupy zaměřené na identifikaci nebezpečí a analýzu rizik zde tvoří měkké
systémy, kde vstupuje do interakce celá řada faktorů, z nichž ne všechny jsou jasně
kvantifikovatelné. K analýze potenciálních možností nasazení technologie virtuální reality do
oblasti identifikace rizik bude použit deskriptivní analytický přístup založený na empirickém
rozboru stávajících metod managementu technických rizik. Výsledky této analýzy budou
sloužit pro následný návrh způsobů integrace vizualizačních a interakčních technik virtuální
reality do oblasti identifikace rizik. Tohoto návrhu bude dosaženo syntézou obou systémů.
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Navržené způsoby budou experimentálně ověřeny na virtuálních modelech obráběcích
strojů. Další část práce bude věnována modifikaci navržených metodických postupů, při níž
bude využito párových metod indukce a dedukce. Metody indukce a dedukce spolu velmi
úzce souvisejí. Tuto souvztažnost dobře vystihuje tzv. Kolbův experimentální cyklus (Kolb,
Rubin, McIntyre: Organizational Psychology. An experimental Approach. 1979) – viz obr. 6.
DEDUKCE
Konkrétní zkušenosti z
aplikace v prostředí IVR
Testování (aplikace)
teoretických konceptů

Zobecnění praktických
experimentů

Formulace teoretických
konceptů

INDUKCE

Obr. 6: Kolbův experimentální cyklus
Z experimentálních ověření na praktických aplikacích poté vyplynou i další
doporučení týkající se využití metodiky posuzování rizik strojních zařízení modifikované
o technologie virtuální reality.

3.4.1.

Etapy řešení dizertační práce
Následující body shrnují nejvýznamnější etapy řešení předložené dizertační práce:



Analytický rozbor možných způsobů integrace vizualizačních a interakčních technik
virtuální reality do oblasti identifikace rizik výrobních strojů.

 Příprava a implementace 3D-CAD modelů obráběcích strojů do imerzního prostředí
virtuální reality, včetně odlaďování hardwarových a softwarových vazeb VR-systému.
 Začlenění navrženého postupu do „Metodiky posuzování rizik strojních zařízení“,
která byla vyvinuta autorským kolektivem z brněnského pracoviště Výzkumného
centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT).
 Verifikace a modifikace navržené metody na virtuálních modelech obráběcích strojů
v prostředí imerzní virtuální reality.
 Formulace závěrů a doporučení pro využití technologie virtuální reality v analýze rizik
a bezpečnosti výrobních strojů.
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Následující kapitola obsahuje teoretický rozbor řešené problematiky, přičemž podkapitola
4.1 Systémová věda popisuje zvolenou metodu zpracování cílů této dizertační práce.
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4 TEORETICKÝ ROZBOR ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
4.1 Systémová věda
Cílem předložené dizertační práce je navrhnout metodiku pro integraci vizualizačních
a interakčních technik virtuální reality do oblasti identifikace rizika a tuto navrženou
metodiku ověřit na virtuálních prototypech obráběcích strojů v prostředí imerzní virtuální
reality.
Z pohledu vědeckých metod bude tedy použit deskriptivní analytický rozbor založený
na systémovém přístupu.

4.1.1.

Teorie systémů [8]
O teorii systémů se poprvé hovořilo již v roce 1949, od té doby vzniklo velké

množství jejích definic. Na věcné a velmi obecné úrovni lze teorii systémů vymezit takto:
„Teorie systémů je teoreticko-filozofická vědní disciplína, která se na obecné úrovni
a komplexně zabývá vším, co souvisí s existencí, strukturou, vlastnostmi, ovlivňováním
a chováním strukturovaných reálných i abstraktních objektů“ [35].
Obecná teorie systémů se především zabývá:
-

vytvářením obecné systémové terminologie tím, že logicky vymezuje pojmy jako
systém, soustava, prvek, vazba, interakce, struktura, okolí soustavy či systému atd.;

-

vyšetřováním podmínek existence soustav či systémů a jejich vlastností, jako
ovladatelnost, řiditelnost, stabilita, spolehlivost, možnost testování, chování atd.;

-

vymezením cílového chování soustav, možnostmi vzniku odchylek od cílového
chování a jim odpovídajícím různým typům chování;

-

studiem matematického izomorfizmu mezi různými systémy či soustavami;

-

vytvářením systémů na soustavách;

-

studiem cílů soustav a metodami jejich chování;

-

a studiem mnoha dalších aspektů na soustavách a systémech.

4.1.2.

Systémová analýza a syntéza [8]
Systémová

analýza

a

syntéza

(dále

SAS)

představuje

soubor

logických

a formalizovaných postupů pro zkoumání struktury a chování složitých soustav. Je to
metodologicko-aplikační disciplína pro řešení mnohokriteriálních problémů na strukturně
a procesně složitých reálných nebo abstraktních objektech.
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SAS jako jedna ze základních disciplín systémové vědy má tyto charakteristiky [35]:
 Předmětem zkoumání mohou být nejrůznější typy objektů, pro které je charakteristická
strukturní, procesní a problémová složitost.
 Problémy, které se řeší na výše uvedených objektech, se týkají jejich aktivace, struktur,
vlastností a chování a je pro ně charakteristické to, že jsou:
- mohutné – problémy s mnoha proměnnými, mezi nimiž jsou složité vazby;
- interdisciplinární – řešení problémů vyžaduje spolupráci mnoha různých oborů;
- neostré z hlediska formulace a cílů problémů, metodik řešení;
- nestabilní, což znamená, že v procesu řešení problémů mohou nastávat změny ve
výchozích předpokladech, vyžadující novou reformulaci problémů
 Pro řešení problémů s využitím SAS je typické, že:
- procesy řešení mají iterativní charakter a řešení se realizuje na různých rozlišovacích
úrovních;
- složitost a interdisciplinárnost problémů vyžaduje řešitelské týmy složené
z odborníků různého zaměření, takže je důležitá pojmová a terminologická ujasněnost;
- jako metod řešení se využívají metodologicky rozpracované „úlohy SAS“,
modelování, optimalizační a statistické metody, expertní systémy apod.
 Charakter přístupu k řešení problému a volba metod jsou výrazně ovlivněny typem objektu
a typem problému, který se na něm řeší. To znamená, že ne všechny typizované „úlohy
SAS“ jsou nutné a vhodné pro řešení každého problému.
 Úkolem SAS vzhledem k řešitelům problému je:

- zvyšovat znalosti řešitelů o strukturách objektu a o procesech na nich probíhajících,
k čemuž slouží strukturní úlohy SAS a úlohy o chování objektů;
- napomáhat řešitelům analyzovat a formulovat problémové situace;
- přispět k výběru nejvhodnějších metod pro řešení problémů;
- zvyšovat úroveň analýzy výsledků řešení problémů a napomáhat při jejich
implementaci a realizaci.

4.1.3.

Systémový přístup
Systémový přístup je nástroj vědeckého i praktického poznání, přispívající k efektivní

realizaci poznávacích procesů a tím i k řešení problémových situací na strukturně a procesně
složitých entitách, nezávisle na jejich oborových podstatách [34].
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Systémový přístup je takový tvůrčí způsob a proces myšlení, aplikovaný na lidské
činnosti spojené s řešením problémů, který respektuje charakteristické systémové znaky, které
lze formulovat dle následujících bodů [8]:
1.

Obsahově (významově) správné vymezení pojmů týkajících se objektů, procesů, jevů
apod., vyskytujících se v činnostech, na něž se aplikuje systémový přístup, tedy např.
v řešení problémů apod.

2.

Prioritu má analýza problémové situace a problému, zejména z následujících hledisek:
definice problému a jeho vytyčených cílů, vymezení hranic problému a následujících
analýz – soubor omezení, naléhavosti řešení, stupňů ostrosti, využití databází,
použitelných metod řešení, možností kooperací a verifikačních možností pro ověření
správnosti řešení (viz obr. 7).

Obr. 7: Analýza problému [35]

3.

Objekty (tělesa, soustavy, jejich vlastnosti, metody řešení, problémy, ...) a na nich
probíhající procesy jsou chápány strukturovaně, tedy jako soubory prvků, vazeb mezi
nimi a interakcí probíhajících na vazbách.
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4.

Objekty jsou posuzovány účelově – při výběru prvků struktur objektů, jejich vlastností,
působení na objekt a jeho chování, z nichž se pak vytváří systém na objektu, je zásadní
posuzování jejich podstatnosti (důležitosti) z hlediska řešeného problému.

5.

Objekty se vyšetřují jako otevřené (neizolované) soustavy, u nichž existují vazby
a interakce s okolím. Jejich podstatnost se analyzuje na potřebné a efektivní rozlišovací
úrovni ve vztahu k řešenému problému.

6.

Sleduje se cílové chování objektů – jednání či řešení problémů se realizuje a posuzuje
z hlediska cílů hierarchicky nadřazené struktury (zadavatel, uživatel).

7.

Problémy jsou chápány a řešeny komplexně – upřednostňuje se interdisciplinární přístup
k řešení problémů v podobě mezioborové spolupráce a týmového charakteru řešení
problémů.

8.

Objekty jsou chápány hierarchicky – z hlediska řešeného problému se vytváří hierarchie
důležitosti zejména z hlediska působení na objekt, prvků a vazeb ve struktuře objektu,
vlastností jednotlivých prvků a vazeb, jednotlivých projevů objektu, to vše s příslušnou
klasifikací a kvantifikací parametrů.

9.

Objekty se vyšetřují orientovaně – tzn., že se vědomě sledují relace příčina – následek,
vstup – výstup, dílčí řešení – nadřazené řešení apod.

10.

Objekty se vyšetřují jako soustavy závislé na čase – v pojetí teorie systémů
„dynamicky“. Jako časově proměnné se uvažují podmínky, v nichž se problém řeší, cíle
řešení, působení na objekt, ale také parametry objektu, které je potřeba zajistit takovým
způsobem, aby měly úroveň a kvalitu, která bude požadována v době, kdy bude problém
vyřešen, resp. objekt realizován.

11.

V jednáních a řešeních problémů se musí sledovat úrovňová vyváženost, což znamená,
že přístupy k řešení dílčích problémů, použité metody řešení, výpočetní, technické
a měřící prvky, apod., by měly mít efektivní úroveň. Převyšuje-li úroveň jednoho prvku
úrovně ostatních prvků, je to zbytečný přepych s různými důsledky, např. finančními.
Nízká úroveň některého z prvků zase může znehodnotit úroveň řešení problému.

12.

Vytvářejí se podmínky pro tvorbu algoritmů činností, které by měly mít prvky
hromadnosti a zobecnění. Tím by se mělo dosáhnout, že výsledek řešení bude méně
závislý na jednání jedince a zobecněný přístup bude aplikovaný pro řešení obdobných
problémů.

13.

Zdůrazňuje se nenahraditelnost lidského činitele při řešení nestandardních situací, dále
efektivnost a progresivnost jeho heuristických činností, asertivita řešitele, atd.
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14.

Proces myšlení, jednání či řešení problému by měl být zakončen analýzou a ověřením
dosažených řešení.

15.

Závěrečnou fází je implementace řešení, tj. včlenění do konkrétních podmínek, v nichž
má být řešení použito a realizace řešení.
Grafické znázornění základních systémových atributů zachycuje obr. 8.

Obr. 8: Systémový přístup [35]

4.1.4.

Technický objekt jako systém
Základní pojmy
Technický objekt (dále TeO) je objekt materiální povahy cílevědomě vytvořený

člověkem za účelem plnění předem určené funkce na základě společenské potřeby
a společenské poptávky. Vytváření TeO je organizováno a řízeno tak, aby bylo efektivní,
a jeho vznik postupuje v orientované časové posloupnosti: příprava, návrh, výroba, provoz,
likvidace. V prvních třech fázích se plně využívá zkušeností z tvorby předchozích podobných
TeO. Zkušenosti a nové znalosti ze všech fází tvorby TeO jsou zahrnuty do duševního
majetku tvůrce, případně do teorie oboru. TeO je hierarchická soustava vytvořená
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z jednodušších ucelených a samostatně vytvářených částí. Základním prvkem TeO je součást,
nadřazené struktury jsou: agregáty, konstrukční celky, montážní uzly, stroje, strojní linky
a strojní komplexy. TeO má dva typy životnosti – morální, omezenou koncepčním resp.
funkčním zestárnutím a technickou, která je při vhodné údržbě a opravách u většiny TeO
prakticky neomezená. Tvorba TeO má výrazně právní aspekty typu chyba → možnost sankce,
takže tvůrce je za tvorbu nejen morálně, ale i právně odpovědný. [8]
Vlastnosti technických objektů
Abychom mohli zkoumat problémy spojené s TeO (jeho vlastnostmi a souvislostmi)
obecně i v detailech, musíme postupovat systémově. Pojem systém je základním pojmem
systémových teorií a přístupů a jeho definice dle FILKORNA (1960) zní následovně: „Systém
je množina předmětů, jevů, dějů a poznatků, které spolu souvisejí přesně vymezeným
způsobem, a mezi jednotlivými prvky systému existuje aktivní vazba“. [8]
Pojem systém má dva odlišné významy [35]:


Objekt je systémem, tzn., že objekt má systémové vlastnosti.



Na abstraktním objektu jsme vytvořili systém.
V češtině je často pojem systém používán jako synonymum k termínu soustava. Dnes

se ukazuje jako nevhodné používat slova systém – soustava jako synonyma a doporučuje se
tyto pojmy takto rozlišovat:


Soustava je reálný nebo abstraktní objekt se systémovými vlastnostmi, na němž má
člověk-řešitel řešit vymezený problém.



Systém je abstraktní objekt vytvořený na soustavě z hlediska vymezeného řešitelem
a vymezené úrovně rozlišování, abstrakce, zobecnění a formalizace. Je tedy nadřazen
pojmu soustava.
Základní vlastnosti obecného systému jsou:



systém je jistá ohraničená část reálné skutečnosti nebo odraz reálné skutečnosti;



existují interakce (vzájemná působení) mezi systémem a jeho okolím;



systém má určitou strukturu;



systém má nějakou funkci.
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V literatuře lze nalézt řadu přístupů, jak dosáhnout úplného výčtu vlastností TeO.
Ukazuje se, že pro konstruktéra je nejvhodnější uspořádání tříd v závislosti na etapách vzniku
a existence TeO. Příklad takového uspořádání obsahuje tab. 1. Dále členíme vlastnosti TeO na
vnitřní vlastnosti charakterizující jeho konstrukci a vnější vlastnosti charakterizující TeO jako
celek (obr. 9 na následující straně).
Tab. 1: Třídy vlastností technických objektů [32]
Číslo
třídy

Třída vlastností
TeO

Dotaz

Příklady dílčích
vlastností
pracovní funkce
pomocné funkce
pohonné funkce
řídicí a regulační funkce
spojovací a nosné funkce
výkon
rychlost
velikost
hmotnost
únosnost
spolehlivost
životnost
vhodnost pro údržbu
potřeba místa a energie
funkčnost
ovladatelnost
bezpečnost
ekologičnost

1

Funkce
Účinky

Co TeO dělá, co umí?
Jaké má TeO schopnosti?

2

Funkční
parametry

Jaké mají jednotlivé funkce TeO
stavy a hodnoty?

3

Provozní
vlastnosti

Jak je TeO vhodný pro provoz?

4

Ergonomické
a ekologické
vlastnosti

Jak je TeO vhodný pro člověka,
obsluhu a okolí?

5

Vzhledové
vlastnosti

Jak TeO vypadá, jak působí?

6

Distribuční
vlastnosti

Jak se TeO prodává, dopravuje,
skladuje, instaluje?

7

Vhodnost pro
rychlé dodání

Kdy může být TeO dodán?

8

Respektování
zákonů, předpisů
a norem

Respektuje TeO zákony a předpisy,
směrnice, normy příslušné oblasti?

patentová čistota
soulad s předpisy
soulad s normami

9

Vhodnost
pro výrobu

Jak (ekonomicky) lze TeO vyrobit?

možnost vyrobení
ekologičnost výroby

10

Ekonomické
vlastnosti

Jak efektivní jsou procesy TeO?

výrobní náklady
provozní náklady
efektivnost a cena

11

Vhodnost
pro likvidaci

Jak snadno lze TeO likvidovat?
Existuje recyklace?

demontovatelnost
recyklovatelnost

12

Konstrukční
vlastnosti

Jakými vnitřními vlastnostmi se
docílí vnější vlastnosti (1 až 11)?

struktura
prvky, tvary, rozměry
materiál, stav povrchu
druh výroby, tolerance
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estetický dojem
vhodnost pro:
- balení
- dopravu
- skladování
lhůta dodání
typ výroby
(kusová / sériová)

Obr. 9: Vlastnosti technických objektů [32]

Struktura technických objektů
Struktura je obecně množina prvků (elementů) a jejich vztahů, které tvoří určitý celek.
U TeO rozlišujeme tyto tři druhy struktury [8]:
 Stavební struktura – hierarchicky uspořádaná množina stavebních prvků (např. šroub,
hřídel, ložisko, elektromotor, ...), které jsou nositelem požadovaných účinkových řetězců.
Tyto stavební prvky většinou tvoří stavební (montážní) podskupiny, ty potom stavební
skupiny, které se montují do vyšších celků.
 Orgánová struktura – uspořádaná množina „funkčních jednotek“ – orgánů (analogie
s funkčním ústrojím organismu v biologii oproti jeho anatomické – stavební struktuře),
které tvoří jednotlivé funkční řetězce.
 Orgánová struktura TeO se obecně nekryje se stavební strukturou, např. u soustruhu
tvoří příčné saně montážní jednotku, ve které je funkce (orgán) „příčné vedení“ obsažena
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jen z části. Další část účinkové dvojice tohoto příčného vedení je na podélných saních,
které opět tvoří další montážní skupinu. Jednotlivé orgány (nositele funkcí) TeO lze
uspořádat do tříd, které se vyskytují na všech stupních složitosti, jsou to zejména:
-

Pracovní (transformační) orgány, které vykonávají v technickém procesu požadované
pracovní (hlavní) účinky.

-

Pomocné orgány, které dodávají pro transformační orgány potřebné pomocné účinky
(např. mazání).

-

Pohonné nebo energetické orgány, které v požadovaném místě a čase transformují
a dodávají potřebnou energii v požadované formě z energie, která je k dispozici pro
účinky ostatních částí TeO.

-

Řídicí, regulační a automatizační orgány, jejichž úloha spočívá ve zpracování
informací a v přenosu řídících povelů.

-

Spojovací a nosné orgány, které zajišťují vnitřní spojení všech typů mezi
jednotlivými orgány včetně vnitřních přenosů účinků na výstup (např. energie,
pohybů). Dále zahrnují prostředky, které zajišťují prostorovou jednotu TeO a které
realizují nosné funkce.

 Funkční struktura – uspořádaná množina dílčích úkolů (funkcí), které musí daný TeO
splňovat.

4.2 Průmyslová aplikace virtuální reality
Stále znovu je diskutována otázka nákladů na využití technologických postupů
virtuální reality v průmyslu. Toto pro výrobce fundamentální kritérium by mělo být vždy
posuzováno ve vztahu k potenciálním užitkům. Zkrácené doby vývoje, stoupající kvalita,
zvýšená transparentnost pro zákazníky, možnost interdisciplinární kooperace a konkurenční
náskok díky včasným marketingovým aktivitám mluví pro použití technologií virtuální
reality. Tyto skutečnosti byly potvrzeny též průzkumem prováděným u respondentů z řad
výrobců obráběcích strojů v Německu – zdroj [51]. Výsledky dotazování je možné vidět na
grafu 1 na následující straně.
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Graf 1: Výhody a nevýhody nasazení VR z pohledu výrobců obráběcích strojů v SRN [51]
Výdaje na pořízení hardwarového a programového vybavení, náklady na zvýšenou
náročnost integrace technologie VR do stávajícího řetězce vývojového procesu a náklady na
zaškolení zaměstnanců je nutné uvažovat právě vzhledem k výše uvedeným ziskům
a užitkům. V posledních letech však můžeme sledovat trend vedoucí ke stále intuitivnějšímu
ovládání softwarů virtuální reality, stejně tak jako zvyšující se možnosti přímé vazby těchto
softwarů do nynějších CAx-systémů.
- 32 -

4.3 Rozbor možností aplikace virtuální reality při identifikaci
rizik
4.3.1.

Zjišťování rizika
Na základě podrobného zkoumání metodických postupů zaměřených na identifikaci

nebezpečí a analýzu rizik, dostupných v literatuře ([30], [44] a [7]) a příslušných technických
normách upravujících jednotlivé postupy, lze dospět k závěru, že využití vizualizačních
a interakčních technik VR se jeví jako účelné zejména ve fázi identifikace rizika (potažmo
identifikace nebezpečí). V iterativním procesu dosahování bezpečnosti strojního zařízení na
obrázku 10 předchází tomuto kroku vymezení hranice analýzy a výsledky tohoto kroku slouží
jako vstup pro odhad rizika.

Obr. 10: Opakovací postup k dosažení bezpečnosti strojního zařízení dle ČSN EN ISO 14121-1 [10]

Tento krok je pro celý proces zajišťování bezpečnosti strojních zařízení velmi
důležitý, protože není-li riziko včas zjištěno, např. v důsledku nepozornosti nebo chybějících
informací, může se dříve či později stát zdrojem bezpečnostních problémů. Nepoznané riziko
nemůže být ani analyzováno, ani ošetřeno, a zjišťování (identifikace) rizika je proto
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základním prvkem systému managementu rizika a prvním krokem v procesu managementu
rizika. Zjišťování rizik, někdy také označované jako vyhledávání slabých míst, zahrnuje
systematické

přezkoumávání

ošetřovaného

procesu

z hlediska

možnosti

výskytu

nebezpečných událostí, a to nejen ve vztahu k normálnímu průběhu zkoumaného procesu, ale
i ve vztahu k jeho rozumně předvídatelným nenormálním průběhům. [44]
Odpovědná identifikace rizik není možná bez důkladné znalosti zkoumaného systému,
protože v potaz musí být brány jak všechny entity systému, jejich funkce, charakter
a vzájemné vazby, včetně možností selhání prvků podstatně ovlivňujících bezpečnost systému
a dopadů těchto selhání na systém, tak ovlivňování systému okolním prostředím. A právě pro
zevrubnou identifikaci rizik u výrobních strojů a dalších strojních zařízení je dle mého názoru
obzvlášť výhodné využít pokročilých vizualizačních technologií virtuální reality. Posuzování
rizik nového stroje je totiž nutné realizovat pro celý jeho životní cyklus a z toho důvodu je
potřeba proces posuzování rizik zahájit již v časné fázi vývoje nového stroje. V tak brzké
etapě však není k dispozici veškerá technická dokumentace stroje nutná k posuzování, což by
nebylo ani vhodné, neboť účelem posuzování rizik je mimo jiné ovlivnit tvorbu technické
dokumentace stroje takovým způsobem, aby byl již vyrobený stroj bezpečný. Právě v těchto
raných fázích vývoje nového stroje přinese vyhodnocování virtuálního prototypu výrobního
stroje – vzhledem k iterativnímu charakteru konstrukčního procesu i samotného procesu
posuzování rizik – značné časové i finanční úspory.
V dalších kapitolách praktické části řešení předložené dizertační práce jsou uvedeny
oblasti vytipované pro účelné začlenění virtuální reality do analýzy rizik výrobních strojů:


při transparentní systémové analýze strojního zařízení;



při určování nebezpečných prostorů strojního zařízení;



při určování mezních hodnot strojního zařízení;



při provádění analýz na rozhraní člověk-stroj.

4.4 Začlenění metody do podpory vývoje způsobilých strojů
Nově vyvíjená metoda aplikující technologii virtuální reality do analýzy rizik
výrobních strojů má přímou souvislost s procesem vývoje způsobilého stroje, jehož vývojový
diagram je zobrazen na obr. 11 a je jeho nedílnou součástí. Vyvíjet způsobilý stroj z pohledu
strojírenského výrobce znamená soustředit se nejen na požadavky kladené ze strany
zákazníků (oblast kvality, spolehlivosti, energetické náročnosti), ale též na požadavky třetích
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stran (především legislativní a bezpečnostní), jejichž splnění je nezbytným předpokladem pro
úspěšné uvedení stroje na trh.

Obr. 11: Nasazení VR v procesu vývoje způsobilého stroje [57]
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5 PRAKTICKÁ ČÁST ŘEŠENÍ
5.1 Použité technické vybavení
V následující kapitole bude stručně představeno technické vybavení, které bylo
využíváno při tvorbě této dizertační práce. Jedná se o tři projekční stereoskopická zařízení
nazývaná Třístěnná virtual CAVE, VR-Powerwall a Mobilní stereoskopická stěna. Z VR
softwaru byly při vědecko-výzkumných činnostech spojených s předkládanou dizertační prací
použity: IC.IDO Visual Decision Platform, Conduit a Instant Reality.

5.1.1.

Třístěnná virtual CAVE
Třístěnná virtual CAVE (obr. 12) je zařízení určené pro verifikaci trojrozměrných

digitálních modelů zobrazených v měřítku 1:1 v prostředí imerzní virtuální reality. Jedná se
o projekční systém, využívající zadní pasivní stereoskopické projekce, sestávající ze tří
vertikálně orientovaných projekčních stěn. Systém je doplněn o čtvrtou projekční plochu,
která je realizována přímou projekcí na podlahu. Pro vzájemné oddělení kanálů je zde použita
technologie interferenčních filtrů INFITEC. O vykreslování obrazů na všechny projekční
plochy se stará renderovací klastr složený z osmi grafických stanic, z nichž každá je napojena
na jeden projektor.

Obr. 12: Třístěnná vitrual CAVE
Funkce přímé interakce s virtuálním prototypem a ovládání systému v imerzním
režimu zajišťuje optický trackovací systém se šesti infračervenými kamerami včetně
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obslužného trackovacího software. Pro vlastní ovládání může uživatel systému zvolit až dvě
bezdrátová vstupní zařízení typu Flystick3 nebo dvě bezdrátová vstupní zařízení Nintendo
Wii s vibrační zpětnou vazbou.
Základní technické údaje:

5.1.2.

-

rozměry CAVE 3,7 x 2,3 x 3,1 m;

-

pasivní stereo INFITEC s osmi digitálními projektory (1920 x 1200 pixelů);

-

jedna řídicí a osm renderovacích grafických stanic s GK nVidia Quadro 5000;

-

optický tracking značky ART.

VR-Powerwall
Powerwall (viz obr. 13) je jednostěnný projekční systém, využívající zadní pasivní

stereoskopické projekce založené na technologii kruhové polarizace. O řízení virtuální scény,
výpočet a vykreslování obrazů na projekční plochu se stará renderovací klastr složený ze třech
výkonných pracovních stanic (řídicí PC – CORE, renderovací – FRONTEND, trackovací –
TRACK). Funkci přímé interakce s virtuálním prototypem a ovládání systému v imerzním
režimu zajišťuje optický trackovací systém s trojicí infračervených kamer. K vlastnímu
ovládání virtuální scény dochází pomocí interakčního zařízení vycházejícího z bezdrátového
gamepadu.

Obr. 13: VR-Powerwall
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Základní technické údaje:

5.1.3.

-

rozměry projekční plochy 2,8 x 2,1 m;

-

pasivní stereo se dvěma digitálními projektory (1400 x 1050 pixelů);

-

tři pracovní stanice s GK nVidia Quadro FX 4800;

-

optický tracking značky Vicon.

Mobilní stereoskopická stěna
Mobilní stereoskopická stěna (obr. 14) je zařízení určené pro zobrazování

trojrozměrných digitálních modelů v měřítku 1:1 v prostředí imerzní virtuální reality.

Obr. 14: Mobilní stereoskopická stěna
Celý tento systém je možné snadno složit a přepravit v osobním automobilu typu
kombi. Jde tedy o ideální variantu, jak prezentovat virtuální prototypy přímo u průmyslových
partnerů a na akcích, jako jsou veletrhy a konference. Jedná se o projekční systém, využívající
zadní pasivní stereoskopické projekce založené na technologii kruhové polarizace. O řízení
virtuální scény, výpočet a vykreslování obrazů na projekční plochu se stará mobilní
renderovací klastr složený ze třech vysoce výkonných notebooků. Funkci přímé interakce
s virtuálním prototypem a ovládání systému v imerzním režimu zajišťuje optický trackovací
systém se čtyřmi infračervenými kamerami včetně obslužného trackovacího software. Pro
vlastní ovládání může uživatel systému zvolit bezdrátové vstupní zařízení typu Flystick3 nebo
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dvě bezdrátová vstupní zařízení Nintendo Wii s vibrační zpětnou vazbou.
Základní technické údaje:

5.1.4.

-

rozměry projekční plochy 2,6 x 1,9 m;

-

pasivní stereo se dvěma digitálními projektory (1400 x 1050 pixelů);

-

jeden řídicí a dva renderovací notebooky s GK nVidia Quadro 4000M;

-

optický tracking značky ART.

IC.IDO Visual Decision Platform
Software virtuální reality IC.IDO Visual Decision Platform (IC.IDO VDP) je balík

programů určený jednak k ovládání a řízení výše představených imerzních systémů a také
k vytváření, správě a projekci virtuálních scén. VDP umožňuje realistické zobrazení
virtuálních prototypů v reálném čase a ve skutečné velikosti pro rychlejší a spolehlivější
rozhodování. VDP sestává z několika modulů s různými funkcemi:
IDO.Explore je kompletní soubor nástrojů pro vstup do světa virtuálního rozhodování. Nabízí
všechny důležité funkce pro rychlé a správné rozhodování a umožňuje tento proces
dokumentovat. Data z různých zdrojů lze sloučit a získat tak konzistentní vizualizaci
jakéhokoliv výrobku. Mezi významné funkce tohoto modulu patří tvorba řezů virtuálním
prototypem a jeho měření.

Obr. 15: Softwarové prostředí Visual Decision Platform v režimu desktop
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IDO.Package umožňuje přímou interakci s virtuálním výrobkem, který lze prohlížet,
upravovat a analyzovat ze všech stran. Díky integrovaným dynamickým výpočtům kolizí
v reálném čase lze provádět simulace montážních a demontážních procesů virtuálních
produktů.
IDO.Ergonomics umožňuje kontrolu ergonomických parametrů prototypu pomocí 3D modelu
člověka. Lze tak naplánovat vhodné umístění potřebných ovladačů, ověřit zorné pole obsluhy
a podobně.
IDO.Flexible pomáhá při plánování a ověřování umístění všech flexibilních součástí,
tj. hadic, kabelů a kabelových svazků na vyvíjeném prototypu.
IDO.Reflect je určen pro realistickou vizualizaci složitých produktů. Umožňuje v reálném
čase měnit umístění světelných zdrojů, materiály, simulovat průběh denní doby atd.
IDO.Cooperate dovoluje vizualizaci produktu v reálném čase na různých pracovištích po
celém světě. Prostřednictvím internetu lze pracovat na jednom výrobku najednou z různých
pracovišť a v reálném čase hodnotit a upravovat jednotlivé vývojové varianty.
IDO.MultiInteract umožňuje připojení dalších ovládacích prvků a vstupních zařízení. Je tak
možná například obouruční interakce s ovladači Nintendo Wii.
IDO.Behave-Animation umožňuje vytváření animací pohybů jednotlivých částí virtuální
scény.
IDO.Connect je nástroj pro přímý import 3D dat z různých CAD modelářů a PLM systémů
do prostředí Visual Decision Platform.
IDO.Pointcloud slouží k přímé vizualizaci bodových mraků, které jsou získávány mimo jiné
také laserovým skenerem. Při zobrazení těchto bodů ve VDP nedochází k jejich triangulaci,
čímž odpadá jeden z velmi složitých kroků procesu vizualizace tohoto typu dat.
IDO.Capture převádí 3D data vč. pohybu z grafické karty a přenáší je bez nutnosti exportu
přímo do VDP. Není tedy zapotřebí žádná konverze dat. Modul je založený na nejnovější
MultiThreading technologii a tím celý proces vizualizace značně urychluje.

5.1.5.

Conduit
Software Conduit americké firmy Mechdyne zpracovává grafické příkazy aplikací

nainstalovaných na stolním počítači (jako např. Catia V5, 3D Studio MAX, Google Earth
a jiné) a distribuuje je na jednu nebo více grafických stanic – uzlů – řídicích imerzní
zobrazovací systém. Každý uzel přijímá grafickou informaci a tu pak zobrazuje jako část
geometrie výsledného stereoskopického obrazu.
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V současné době existuje software Conduit jako nadstavba následujících
konstrukčních, grafických, GIS a dalších aplikací: Pro/Engineer, SolidWorks, Inventor, V5
(Catia, Enovia, Delmia), Solid Edge, NX, Teamcenter Visualization Mockup, 3DS Max,
Maya, Google SketchUp, ArcGIS, Google Earth, Showcase, Blender Game Engine Player,
Flexim.

Obr. 16: Softwarové prostředí Mechdyne CONDUIT

5.1.6.

Instant Reality
Instant Reality je výkonný Mixed-Reality (MR) software, který kombinuje různé

vizualizační složky tak, aby poskytovaly jednoduché a logické rozhraní pro vývojáře
v oblastech VR a AR. Tyto komponenty byly vyvinuty na Fraunhofer IGD Darmstadt v úzké
spolupráci s průmyslovými partnery a oborově zaměřenými organizacemi jako např. OpenSG
(Open-source Scene-Graph renderings system).
Struktura tohoto softwaru nabízí komplexní soubor funkcí pro podporu klasické
virtuální reality (VR), stejně jako pokročilé rozšířené reality (AR). Cílem vývoje bylo
poskytnout velmi jednoduché aplikační rozhraní respektující zároveň poslední výsledky
výzkumu na poli vysoce realistického renderování, 3D interakčních a plně imerzních
zobrazovacích technologií.
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Obr. 17: Softwarové prostředí Instant Reality v imerzním režimu

5.2 Příprava 3D modelů pro IVR
Tak, aby mohlo dojít ke smysluplnému nasazení technologie imerzní virtuální reality
(IVR) v oblasti strojírenství a využití všech potenciálních přínosů, které nám zmíněná
technologie nabízí, je třeba adekvátním způsobem připravit i vstupní trojrozměrné modely
výrobních strojů, zařízení i všech dalších souvisejících prvků virtuální scény, jako jsou např.
modely výrobních hal.
Tyto modely určené pro IVR se v mnoha ohledech odlišují od klasických
konstrukčních 3D modelů, které jsou výstupem CAD modelářů. Tyto modely musejí totiž
umožnit dosáhnout následujících rysů, kterými se vyznačuje technologie virtuální reality:


veškeré děje se provádějí v reálném čase, tedy pokud možno s okamžitou odezvou na
vstupní aktivitu uživatele,



umělý svět a objekty v něm mají trojrozměrný charakter nebo alespoň vytvářejí jeho
iluzi,



uživatel neprohlíží virtuální svět jenom zvenčí, ale vstupuje do něj a pohybuje se
v něm po rozličných drahách – „chodí“ po virtuální scéně,



virtuální svět není statický, s jeho částmi uživatel manipuluje. Virtuální tělesa často
interagují s uživatelem i mezi sebou navzájem.
Následující kapitoly se zabývají identifikací požadavků na přípravu modelů

využitelných pro převod do prostředí IVR. Jedná se zejména o požadavky na datové formáty,
velikost a stupeň podrobnosti (detailnost) modelů tak, aby následná práce s nimi umožňovala
využít všech třech charakteristik IVR, mezi které patří pohlcení (vnoření, imerze) uživatele do
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virtuální scény, možnost interakce s objekty scény (v našem případě výrobními stroji) a práce
v reálném čase, tzn. plynulá animace a vizualizace přesně podle uživatelovy vůle.
Motivací tohoto bádání je tyto požadavky identifikovat, shrnout a zvážit jejich
důležitost a vliv na celkový výsledek převodu konstrukčních 3D modelů do prostředí IVR.
Dále bude navržen jednoduchý metodický postup tohoto převodu včetně doporučení pro naše
průmyslové partnery, kteří primární 3D data v rámci konstrukčních prací připravují tak, aby
byl následný převod těchto dat do prostředí IVR co možná nejméně komplikovaný, pracný
a časově náročný.

Vlastnosti 3D modelů

5.2.1.

Trojrozměrný model reprezentuje základní stavební prvek scény pro IVR a kvalita
jeho zpracování ovlivňuje nemalou měrou i celkový výsledný vjem uživatele. Proto
i algoritmus tvorby modelů pro IVR je odlišný od standardních zažitých postupů, se kterými
se uživatel setkává v 3D modelářích. Důraz je zde totiž kladen na co nejrealističtější
vykreslení vytvářené scény.
Pojmem 3D modelování se rozumí proces tvarování a vytváření 3D modelu, který
může být reprezentován několika způsoby. Modely mohou být vytvořeny na počítači pomocí
modelovacího nástroje (3D modeláře), podle dat získaných měřicím přístrojem z reálného
světa (např. pomocí laserového nebo optického scanneru) nebo na základě počítačové
simulace.
Vzhledem k tomu, že při konstrukčním procesu u našich průmyslových partnerů není
primárním cílem vytvořit modely vhodné pro použití v imerzní virtuální realitě, ale modely
sloužící dále pro tvorbu výkresové a výrobní dokumentace, je nutné nalézt vhodné způsoby
a postupy, jak i přes to tyto modely do IVR efektivně převést.
Reprezentace 3D těles
Nejběžnějším

výstupem

konstrukčních

CAD

modelářů

jsou

data

složená

z hierarchicky řazených objektů a to buď plošných nebo častěji objemových (solid). Při
tvorbě těchto modelů se používá metoda CSG (konstruktivní geometrie pevných těles) tzn., že
se modely konstruují z primitivních geometrických těles (koule, kvádr, válec, kužel, toroid)
operacemi sjednocení, průnik a rozdíl. Pro zobrazování se tyto modely většinou převádí do
hraniční reprezentace, kdy jsou popsána jako mnohostěny se zcela určenými hranicemi
(stěnami, hranami a vrcholy). Tato metoda reprezentace objemových těles pomocí hranic je
nazývána B-rep (boundary representation).
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Další z možností je tzv. čistě objemová reprezentace, kdy jsou tělesa definována jako
množina bodových vzorků (někdy též nazývaných jako bodové mraky) získaných např. 3D
laserovým scannerem. Pro jejich zobrazování se používá metoda sledování paprsku, speciální
algoritmy (které zviditelňují buď objem nebo povrch) nebo se tělesa převádějí do hraniční
reprezentace.
Rendering modelů v oblasti virtuální reality
Systémy virtuální reality požívají jako zdrojová data většinou polygonální sít zvanou
Mesh, zatímco CAD systémy pracují s plochami NURBS. Lze však zjednodušeně říci, že
vykreslování (rendering) probíhá téměř vždy z polygonálních dat, tedy NURBS nejsou
většinou přímo renderovány. Na všechny matematicky definované plochy je aplikována
teselace (obr. 18) – tedy proces, pomocí kterého se obecný polygon převádí na nepravidelnou
trojúhelníkovou síť (TIN – triangular irregular network). Teselace se někdy chybně zaměňuje
s triangulací, oba procesy jsou však rozdílné, protože pomocí triangulace se trojúhelníková síť
vytváří nad množinou původně izolovaných bodů v ploše či prostoru.

Obr. 18: Teselace 3D modelu
Z toho také plyne obvykle viditelný výkonnostní rozdíl ve prospěch systémů virtuální
reality ve srovnání s CAD systémy. Při práci s trojúhelníkovou sítí je vytížení renderovacího
PC (resp. vykreslovací frekvence) přímo závislé na množství viditelných polygonů (přičemž
ty neviditelné musí být systém schopen identifikovat, což samozřejmě spotřebovává další
výkon). V CAD aplikacích se o závislosti na počtu ploch rozhodně mluvit nedá, protože
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plochy mohou mít různou tvarovou složitost, z čehož plyne těžko odhadnutelné množství
výkonu spotřebovaného teselací.

Obr. 19: Polygonální síť modelů obráběcích strojů
V následujícím textu jsou uvedeny vlastnosti datových souborů, které mohou mít vliv
na kvalitu a efektivitu převodu 3D CAD konstrukčních dat do prostředí imerzní virtuální
reality. Je tedy nutné při tvorbě modelů pro IVR brát na tyto vlastnosti zřetel.
Datové formáty
Pro výměnu dat mezi 3D CAD modelářem a softwarem pro virtuální realitu existují
prakticky dvě možnosti. První z nich je použití takzvaných nativních formátů daných CAD
aplikací, druhou je použití některého z neutrálních výměnných formátů.
V oboru strojírenství se jako neutrální výměnné formáty používají nejčastěji STEP
a IGES. Omezenější podporu lze nalézt pro další formáty jako např. DXF, 3DS, SAT, JT,
VRML, 3D PDF nebo U3D. Převod dat přes neutrální 3D formát má ve většině případů za
následek určitou ztrátu informace (např. stromové struktury či historie modelu). Proto se
obecně doporučuje přednostně využívat nativní 3D formát dané CAD aplikace, popř.
speciálních překladačů – buď přímo v dané CAD aplikaci nebo samostatných převodníků
(software třetích stran).
Námi používaný software pro virtuální realitu IC.IDO VDP 9.1 umožňuje import
následujících datových formátů:


OpenInventor (*.iv);
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VRML1 (*.wrl), VRML2 (*.wrl);



datový formát Fraunhoferova institutu (*.fhs, *.fhb);



datový formát NxGen (*.v2dmodel);



CATIA Graphic Representation (*.cgr);



CATIA V5 Loader (*.catpart, *.catproduct), CATIA V5 ve verzích R6 až R21 a ACIS
R23;



JT-Loader, JT-Toolkit V6.3.0.0. (*.jt) a animace (*.vfm);



PLMXML-Loader (*.plmxml);



Pro/ENGINEER (Pro/E 16 - Wildfire 5) Loader (*.prt) a (*.asm).
V následující tabulce je možné vidět přehled všech formátů, jejichž import je do

IC.IDO VDP 9.1 umožněn, včetně informací o možnosti převodu a zachování textur
a animací.
Tab. 2: Přehled datových formátů pro IC.IDO VDP 9.1
Jméno

Přípona

Formát

Textury

Animace

OpenInventor

*.iv, *.wrl,
*.wgz

VRML1

ano

ne

VRML

*.wrl, *.wgz

VRML2

ano

ano

Fraunhofer
Standard
(i binární)

*.fhs, *.fhb

FHS, FHB

ano

ne

VD2MODEL

*.vd2model

vd2model

ano

ne

CGR

*.cgr

CATIA Graphic
Representation

ne

ne

CATIA V5

*.CATProduct,
*.CATPart

CATIA V5

ne

ne

JT

*.jt

JT

ano

zvláštní
soubor
s animacemi
(*.vfm)

PLMXML

*.plmxml

PLMXML

ne

ne

ProE

*.asm.*, *.prt.*

ProE

ne

ne
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Hlavní nevýhodou překladů objemových těles mezi různými datovými formáty jsou
především vysoké nároky na kvalitu a přesnost těchto konverzí. Pokud během nich dojde
k problému, data přestanou uzavírat objem a dochází k porušení tvz. vodotěsnosti. Jako
zvláště problematická se jeví tenkostěnná tělesa se složitou geometrií – např. plechové
výlisky.
Konstrukční strom
Konstrukční strom popisuje nejdůležitější vlastnosti a historii konstrukce 3D modelu.
Nalezneme zde všechny informace o tom, jakými operacemi vznikaly jednotlivé součásti 3D
modelu, je zde jednoznačně popsán původ, zdali se jedná o ručně modelovaný díl nebo
o normalizovanou součást vloženou z externí knihovny atd.
Konstrukční strom má tedy zásadní vliv nejen na kvalitu samotného CAD modelu, ale
i na kvalitu převodu tohoto modelu do prostředí imerzní virtuální reality. Hierarchické
uspořádání jednotlivých položek (součástí) v konstrukčním stromu je do značné míry odvislé
od použité metodiky a postupů konstruování v jednotlivých firmách. U velkých společností
(např. z oblasti automotive) jsou často vytvořené startovací modely, tzv. template - šablony,
které mají již předem připravenou pevnou strukturu, často ještě odlišnou podle typu součásti
(plast, plech, svařenec, atd.). Konstruktér pak může do této struktury zasahovat jen od určité
úrovně, hlavní uzly stromu jsou nedotknutelné.
Záleží také na tom, jaké další plug-iny a doplňkové moduly jsou do konstrukčního SW
instalovány. To může zásadním způsobem ovlivnit export a následný převod do software pro
virtuální realitu.
Stromová struktura ve VDP
Stejně jako většina konstrukčních softwarů, používá i software pro virtuální realitu
IC.IDO VDP 9.1 pro popis svých modelů hierarchicky řazenou stromovou strukturu. Prvky ve
stromové struktuře se označují jako uzly („Node“). Existují různé druhy uzlů:
Leaf Node: Je nejspodnější uzel stromové struktury (listový uzel).
Reference Node: Je referenční uzel. Referenční uzly odkazují na objekty a struktury, které
jsou k dispozici jako zvláštní soubory. Tyto referenční uzly mohou být načítány nebo mazány
podle toho, zda jsou data aktuálně potřebná či nikoliv.
Assembly Node: Je uzel stromové struktury, který může obsahovat tyto uzly:
- další uzly stromové struktury,
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- referenční uzly,
- listové uzly.
Dynamics Node: Je uzel stromové struktury, který se používá jako simulační objekt uvnitř
IDO:Package.
Group Node: Je uzel, který je možné použít v Group View k vytváření alternativních
hierarchií. Může obsahovat všechny ostatní typy uzlů.
Jednotlivé uzly virtuálního modelu lze v software IC.IDO VDP různými způsoby
editovat a pracovat s nimi. Jako velmi efektivní nástroj pro redukci uzlů typu Leaf se jeví
příkaz Combine Children, kdy se všechny „děti“ (tzn. uzly nižší úrovně) vybraných uzlů spojí
vždy do uzlu jednoho. Tím se sníží výpočetní náročnost potřebná k renderování všech těchto
uzlů a zvýší se tak výpočetní performance celé scény v IVR.

Obr. 20: Příklad stromové struktury modelu ve VR software IC.IDO VDP 9.1
Při exportu konstrukčních dat z CAD modelářů je velmi důležité dát pozor na správné
vložení všech referencí, součástí vložených do modelu z externích databází a obsahových
center tak, aby nedošlo při exportu k jejich ztrátě a aby při načtení do softwaru pro virtuální
realitu potom v modelu nechyběly.
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Dále je nutné pamatovat na to, že některé neutrální výměnné datové formáty, jako
například IGES a STEP, nejsou schopné zachovat zdrojovou stromovou strukturu modelu.
Pokud tedy není možné použít k importu do IVR přímo nativní data CAD modeláře,
doporučujeme použít takové neutrální výměnné datové formáty, které zdrojovou stromovou
strukturu modelu zachovávají. Jsou to formáty VRML, JT, případně OpenInventor.
Problematika přípravy a správy konstrukčního stromu je velmi rozsáhlým tématem.
Dá se říci, že je velmi důležité dodržovat při správě stromu jasná pravidla tak, aby byla
zachována jeho hierarchie. Čas, který do přípravy „přehledného“ stromu investujeme, se nám
v průběhu konstrukce a konverze dat do prostředí IVR několikrát vrátí.
Souřadnicové systémy
Software pro virtuální realitu IC.IDO VDP 9.1 používá standardně jako globální
souřadný systém pravotočivou kartézskou soustavu souřadnic (viz následující obrázek 21).

Obr. 21: Soustava souřadnic ve VR software IC.IDO VDP 9.1
U některých modelů (zejména z oblasti automotive) se však setkáváme s pootočeným
globálním souřadným systémem tak, že vertikální osa je Z a horizontální osa je Y.
V takových případech nám nečiní výraznější problémy globální souřadný systém ve
VDP adekvátně změnit, je však nutné na to během importu modelu pamatovat tak, aby
navigace a pohyb po scéně v prostředí imerzní virtuální reality odpovídal skutečnosti.
Snímková frekvence vykreslování modelu
Je žádoucí, aby bylo zobrazování všech akcí ve virtuální scéně včetně všech odezev na
uživatelovy aktivity ve scéně naprosto plynulé. Proto je ideální při překreslování celé virtuální
scény dosáhnou hodnoty kolem 60 snímků za sekundu (fps, frame per second). Za kritické
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minimum považujeme rychlost 25 fps. Pod tuto hodnotu by se neměla rychlost překreslování
dostat. Je-li dosahovaná snímková frekvence nižší, je nutné virtuální scénu vhodně
zjednodušit.
Velikost datového souboru
V průběhu řešení této části dizertační práce, která se soustřeďuje na analýzu
požadavků pro bezchybný převod konstrukčních CAD modelů do prostředí imerzní virtuální
reality, vyvstaly následující otázky:
Jak ovlivňuje datová velikost zpracovávaného souboru výkon projekčního systému?
Existuje nějaká přímá souvislost mezi velikostí modelu a snímkovou frekvencí jeho
vykreslování v prostředí imerzní virtuální reality?
Byla provedena řada experimentů s nejrůznějšími 3D CAD modely, na základě
kterých je možné konstatovat, že u polygonálních modelů nelze takovou souvislost nalézt.
Byly testovány modely o velikosti 1,5 GB – 2 GB, které se bez větších problémů plynule
překreslovaly. Na druhou stranu byly testovány i modely řádově menší (např. okolo 150 MB),
kde experimentálně dosahujeme snímkové frekvence okolo 12 fps.
Nelze tedy naším partnerům z průmyslu korektně odpovědět na otázku, jakou
maximální velikost modelu je možné z hlediska výpočetního výkonu v IVR plynule
vizualizovat.

Obr. 22: Vizualizace bodových mračen získaných laserovým skenováním
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Plynulost vykreslování scény je odvislá hlavně od kvality konstrukčního stromu tak,
jak bylo popsáno v textu výše. Na grafický performance má podstatný vliv hierarchie
konstrukčního stromu, zejména pak počet úrovní vnořených uzlů. Čím větší je počet úrovní
těchto vnořených uzlů, tím větší výpočetní a grafický výkon je nutný k plynulému
překreslování virtuální scény.
Tam, kde lze prokázat přímou souvislost mezi velikostí datového souboru a výkonem
vykreslování, jsou bodová mračna (obrázek 22 na předchozí straně) získaná při laserovém
skenování (datový formát: *.xyz). Jejich vykreslování totiž přímo souvisí s volnou pamětí na
grafické kartě. To pak ovlivňuje performance vizualizačního systému. Námi používaný
software pro virtuální realitu IC.IDO VDP mimo jiné dokáže zobrazovat kombinaci
polygonálních modelů a bodových mračen v jedné virtuální scéně, což je prostředí imerzní
virtuální reality unikátní vlastností.

5.3 Implementace 3D CAD modelů do prostředí VR
Následující kapitola bude popisovat postupy provedené implementace CAD modelů
výrobních strojů získaných v rámci řešení vědecko-výzkumných projektů od našich
průmyslových partnerů do prostředí imerzní virtuální reality. Jedná se o dva CAD modely
svislých soustruhů z produkce společnosti TOSHULIN, a. s. a CAD model zkušebního standu
od firmy TAJMAC-ZPS, a. s., který reprezentuje menší strukturu skutečných skupin stroje
tohoto producenta obráběcích center. Praktické zkušenosti, získané implementací nejen těchto
CAD modelů, které vznikly během reálného konstrukčního procesu v průmyslové sféře, byly
následně aplikovány při vývoji metodiky převodu 3D modelů do prostředí imerzní virtuální
reality, která je popsána v kapitole 5.4.

5.3.1.

Modely svislých soustruhů
Společnost TOSHULIN, a. s. používá v současnosti konstrukční software Autodesk

Inventor ve verzi 2012. Tato verze má možnost exportu součástí a sestav v následujících
formátech: AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf), CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct), IGES
(*.igs), JT Precise (*.jt), Parasolid (*.x_b, *.x_t), STEP (*.stp, *.ste), STL (*.stl) a XGL/ZGL
(*.xgl/*.zgl).
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Experimentální zkoušky 3D CAD modelů
Pro experimentální zkoušky nám byly společností TOSHULIN, a. s. poskytnuty
modely dvou svislých soustruhů:


model z produktové řady variabilních strojů POWERTURN;



model z produktové řady těžkých strojů FORCETURN.
Po vzájemné dohodě a vzhledem k tomu, abychom mohli modely vizualizovat i na

3D-VR Powerwall umístěné v laboratoři virtuální reality na FSI VUT v Brně, byla nám tato
3D konstrukční data poskytnuta v nativním formátu Autodesk Inventor (*.ipt a *.iam).
Laboratoř virtuální reality je na rozdíl od pracoviště Centra imerzní virtuální reality,
kde používáme VR software IC.IDO VDP 9.1, vybavena VR softwary Mechdyne CONDUIT
a InstantReality. Software CONDUIT pracuje jako nadstavba aplikací Pro/ENGINEER
a Autodesk 3ds MAX. VR software InstantReality je otevřený systém, který umožňuje
modifikaci všech parametrů sloužících k tvorbě virtuální scény a to včetně možnosti užití
skriptů programovaných pomocí jazyka VRML.
Právě vzhledem k velkému množství variant zpracovávaných datových souborů
našimi VR softwary jsme se s technickým oddělením společnosti TOSHULIN, a. s. dohodli
na poskytnutí nativních dat tak, aby další exporty a převody mohli být prováděny přesně
podle aktuálních požadavků.
Komplikací při převodu 3D dat z konstrukčního software Autodesk Inventor do
jakéhokoli softwaru pro virtuální realitu je nemožnost přímého exportu z Inventoru do jazyka
VRML. Jazyk VRML (Virtual Reality Modeling Language) je standardizován mezinárodní
normou ISO pro popis statických a dynamických světů (ISO/IEC 14772-1:1997) a slouží jako
základní nástroj pro vyjádření obsahu virtuálních scén a jejich chování. VRML definuje
způsob zápisu virtuálních světů do souborů v textovém tvaru. Je tedy současně i tzv.
formátem, předpisem pro zapisování informací určitého typu. Tím, že jazyk VRML nevznikl
jako produkt jedné firmy, ale je výsledkem společného úsilí mnoha firem a odborníků
z celého světa, byl dán základní předpoklad pro jeho všeobecné přijímání jako univerzálního
standardu pro virtuální realitu.
Pro převod nativních datových souborů s modely strojů získaných od společnosti
TOSHULIN, a. s. do jazyka VRML byly použity speciální samostatné datové převodníky. To
ilustrují následující obrázky.
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Obr. 23: Převod modelu stroje POWERTURN do jazyka VRML

Obr. 24: Model stroje FORCETURN po převodu do VRML

Na obrázku na následující straně (obr. 25) je možné vidět model stroje POWERTURN
zobrazený již v prostředí virtuální reality na 3D-VR Powerwall.
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Obr. 25: Model svislého soustruhu řady POWERTURN zobrazeného na 3D-VR Powerwall
Během řešení této výzkumné části došlo k uskutečnění několika pracovních schůzek
se zástupci oddělení konstrukce i s vrcholovým managementem společnosti TOSHULIN, a. s.
Při těchto schůzkách byly diskutovány další požadavky obou zúčastněných stran na kvalitu
a efektivní přípravu virtuálních prototypů svislých soustruhů. Zmiňovaná jednání posloužila,
mimo jiné také, jako silná zpětná vazba pro ciselaci praktických výstupů této dizertační práce.
Vzhledem k tomu, že se tato spolupráce ukázala jako velmi úspěšná, došlo
k rozhodnutí prezentovat takto připravené modely svislých soustruhů prostřednictvím
technologie imerzní virtuální reality na 54. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Obr. 26: Virtuální prohlídka stroje POWERTURN pomocí mobilní projekční stěny
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Obr. 27: Virtuální prohlídka stroje FORCETURN v třístěnné CAVE

5.3.2.

Modely zkušebního standu
Společnost TAJMAC-ZPS, a. s. používá v současnosti konstrukční software

Pro/ENGINEER Wildfire 4, ver. M130. Tato verze má možnost exportu součástí a sestav
v následujících formátech, které nám byly tímto průmyslovým partnerem nabídnuty: VDA,
ACIS, IGES, CADDS 5, MEDUSA, STEP, CATIA facets, Parasolid, Catia V4, Catia neutral
format, SET file, VRML, Inventor, STL.
Experimentální zkoušky 3D CAD modelů
Pro experimentální zkoušky nám byly průmyslovým partnerem – společností
TAJMAC-ZPS, a. s. poskytnuty následující formáty vybraného 3D modelu stroje:


*.prt, *.asm – nativní datový soubor Pro/ENGINEER (dílec, sestava);



*.ct – grafický soubor přidružený k Paint Shop Pro Graphic Editoru (Corel);



*.iv – Open Inventor – je konstruován jako objektová knihovna nad nízkoúrovňovým
OpenGL. Poskytuje velkou sadu tříd pro práci s 3D grafikou a díky optimalizacím
grafické scény může dosahovat i vyššího výkonu než přímá implementace na
OpenGL. Každá 3D scéna je popsána pomocí grafu scény. Scéna je tvořena
uspořádanou kolekcí speciálních tříd, tzv. uzlů. Uzel je základní stavební jednotkou
grafu scény. Existují základní tři kategorie uzlů:
-

tvary (shape nodes), které reprezentují různé 3D objekty;

-

vlastnosti (property nodes), které popisují vzhled a další charakteristiky scény;
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-

skupiny uzlů (groups), které seskupují ostatní uzly do podoby grafu.

Každý uzel obsahuje množinu datových polí a každému z nich přiřazuje jméno. Pole
jednoho uzlu mohou být propojena s poli jiných uzlů z důvodu šetření výpočetních
nároků. Některé uzly jsou určeny ke zpracování uživatelského vstupu a k manipulaci
se scénou. Nad scénou a uzly mohou být prováděny různé akce. Mezi základní patří
vykreslení, čtení, zápis, výběr prvku, vyhledávání a zvýraznění.


*.prt, *.asm – nativní datový soubor Pro/ENGINEER (dílec, sestava);



*.neu – datový soubor formátu Catia neutral format;



*.wrl – jazyk VRML 97, který je mezinárodní normou ISO pro popis statických
a dynamických světů (ISO/IEC 14772-1:1997). Ve VRML je celá trojrozměrná scéna
popsaná pomocí objektů, které jsou hierarchicky uspořádány ve stromové struktuře.
Celá stromová struktura 3D scény je reprezentovaná uzly zapisovanými způsobem
"jméno_uzlu {vnitřní obsah}". Uvnitř uzlu se mohou nacházet další uzly a také
atributy uzlů, což jsou číselné, řetězcové, pravdivostní a další hodnoty, které určují
například tvar objektů. Pomocí uzlu pojmenovaného Separator a Group lze uzly
sdružovat. Mezi charakteristické parametry jazyka VRML (*.wrl) náleží:
-

podpora hraniční reprezentace objektů;

-

scéna je organizována do stromové struktury tzv. zhroucený strom (umožnuje
dědění);

-

lze tvořit zcela nové parametrické objekty;

-

scénu můžou tvořit jak prvky umístěné v lokálních souborech, tak i na
vzdálených počítačích v internetu;

-

virtuální světy lze vkládat do stránek HTML;

-

jsou podporovány prostředky pro popis animace objektů a interakce
s uživatelem;

-

kromě prostorových objektů je možné vkládat i multimediální prvky (video,
obraz, zvuk);

-

je textovým formátem nezávislým na výpočetní platformě;

-

obsahuje prostředky pro řízení rychlosti zobrazování v závislosti na
konkrétním výkonu počítače.

Vyhodnocení zkoušky různých formátů 3D CAD modelů
Formáty *.iv, *.prt, *.asm a *.wrl bylo možné přímo importovat do softwarového
prostředí VDP beze ztráty dat. Formát typu *.neu nebylo možné přímo importovat do
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prostředí do VDP z důvodů nekompatibility. Pro import dat bylo nezbytné využít
softwarových nástrojů třetích stran a dále exportu do formátů podporující software VDP. Při
volbě tohoto postupu bylo zjištěno, že 3D model stroje nebyl načten celý. V tomto případě
bylo nutné načítat všechny soubory v jeden moment. Výsledkem tohoto řešení bylo patrné,
které komponenty byly k sobě vázány, a které neobsahují informaci o poloze v rámci sestav.

Obr. 28: Úplný model zkušebního standu po exportu z *.neu
Řešení toho problému bylo odstraněno Importem a Exportem po částech. Pro
Import/Export dat byla zvolena varianta souboru *.wrl díky němuž byl zachován souřadný
systém a v software VDP došlo k výslednému propojení sestav. Proces přípravy dat byl však
velmi časově náročný a během přípravy bylo možné se dopustit chyby a nevložit
komponentu. Formát *.ct se ukázal jako nevhodný pro přenos 3D dat do VR-softwarů.
Tab. 3: Vyhodnocení datových formátů
Datový formát
*.iv

Počet polygonů [-]

Velikost [MB]

Poměr
polygony/velikost

55,8

203 685

3 650

209,0

1 899 569

9 088

*.wrl

25,9

299 760

11 573

*.neu

156,0

391 827

2 511

*.prt, *.asm
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Obr. 29: Model vybraného stroje importovaný do prostředí software VDP

Obr. 30: Přípravná fáze - vkládání textur, světel, animací, ergonomie, prostředí

Obr. 31: Virtuální prohlídka zkušebního standu pomocí mobilní projekční stěny a CAVE
Vyhodnocením experimentálního testu vložení různých formátů modelu bylo zjištěno
doporučení: Využít formátů, které jsou přímo kompatibilní s softwarovým prostředím VDP
a nebo využít typizovaného formátu pro výměnu dat mezi CAD software (STEP, STL, IGES,
JT Precise, ...). Z poskytnutých formátů dle tabulky byl preferován formát *.wrl s nejlepším
poměrem polygonů a datové velikosti vůči ostatním a také zachováním datové struktury.
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5.4 Návrh metodiky přípravy 3D modelů pro imerzní virtuální
realitu
V následující kapitole je popsán jednoduchý metodický postup, jak co nejefektivněji
převést konstrukční CAD model vytvořený v běžně používaných 3D modelářích do software
pro imerzní virtuální realitu IC.IDO VDP 9.1.
Při tvorbě této metodiky byly využity poznatky pracovníků Laboratoře imerzní
virtuální reality získané řadou praktických experimentálních pokusů.
Navrženou metodiku lze rozdělit do tří hlavních etap – exportu CAD modelu
z konstrukčního 3D software, importu a základního nastavení modelu ve VDP a kvalitativního
testu převedeného modelu v prostředí imerzní virtuální reality.
Každá z těchto etap sestává z několika dílčích kroků, které jsou v navržené metodice
řazeny (a tudíž i průběžně číslovány) v chronologickém sledu za sebou, tak, jak musí po sobě
následovat. Navržený metodický postup má iterační charakter, to znamená, že pokud nastane
v některém kroku problém, je nutné buď tento krok opakovat, nebo se vrátit ke kroku
předchozímu a použít v něm alternativní postup.

Export z konstrukčního CAD modeláře
Krok č. 1:
V prvním kroku je nutné zvolit vhodný formát pro export zdrojového modelu z CAD
modeláře.
Na základě experimentálních zkušeností doporučujeme použít u následujících dvou
aplikací jejich nativní formáty:


Pro/ENGINEER – formáty *.asm.*, *.prt.*;



CATIA V5 – formáty *.CATProduct, *.CATPart.
Pokud je pro export nutné využít některý z neutrálních výměnných formátů,

doporučujeme je volit chronologicky v následujícím pořadí:


VRML – formát *.wrl;



JT – formát *.jt;



OpenInventor – formát *.iv;



STEP – formát *.stp;



IGES – formát *.igs.
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Výše uvedené datové formáty pro export jsou řazeny takto proto, že jak nativní
formáty Pro/E a CATIA, tak i neutrální formáty VRML, JT a OpenInventor zachovávají
hierarchickou strukturu konstrukčního stromu, což je velmi užitečné při dalším zpracovávání
modelu ve VR software VDP. Neutrální výměnné formáty IGES a STEP tuto hierarchickou
strukturu konstrukčního stromu nezachovávají a je tedy obtížnější následná práce s takto
převedeným 3D modelem ve VDP.
Krok č. 2:
Druhý krok je zaměřen na zkoušku kvality a kompletnosti exportovaných 3D dat.
K tomu je dobré nechat si od průmyslového partnera do dohodnutého formátu vyexportovat
vhodnou menší součást (konstrukční uzel) a 2 – 3 PrintScreeny této součásti z jeho
konstrukčního SW. Tuto zkušební součást poté načíst do VDP a podle dodaných snímků
zhodnotit kompletnost importu.
Pokud se vše jeví vizuálně v pořádku, můžeme pokračovat dalším krokem. Pokud je
import nekompletní, musíme opakovat tento krok s jiným datovým formátem pro převod.
Krok č. 3:
Do v předchozím kroku ověřeného datového formátu vyexportovat v CAD systému
kompletní model stroje. Při tomto exportu nezapomenout připojit všechny reference a odkazy
na součásti vkládané z externích knihoven tak, aby byl model stroje skutečně stoprocentně
kompletní.

Import a základní nastavení modelu v IC.IDO VDP
Krok č. 4:
Takto připravený datový soubor obsahující kompletní stroj naimportovat do VDP. Zde
je nutné zvolit použité jednotky. Doporučujeme následující postup. Nejdříve vyzkoušet volbu:
automatický převod jednotek. Po importu model změřit a zjistit, zdali hodnota odpovídá
skutečným rozměrům a model máme tedy v IVR v měřítku 1:1. Pokud tomu tak není, tak je
nutné import opakovat, zadat ručně hodnotu jednotek (např. mm nebo naopak m) a správnou
velikost opět ověřit.
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Krok č. 5:
U kompletního modelu stroje načteného v měřítku 1:1 provést kontrolu kvality
a rozsahu konstrukčního stromu (počet úrovní uzlů) a pokud je to možné, tak i vizuální
kontrolu úplnosti modelu, zdali na první pohled nechybí některé části stroje.
Krok č. 6:
V tomto kroku by měla být upraveny správná poloha modelu stroje vůči pozorovateli.
Pokud je to nutné musíme upravit (pootočit) globální souřadný systém ve VDP tak, aby byla
umožněna správná navigace po virtuální scéně, která bude odpovídat skutečnosti.

Test kvality naimportovaného modelu v prostředí IVR
Krok č. 7:
Pohybem a otáčením modelu ve VDP provést test snímkové frekvence při
překreslování modelu. Ideální je pro plynulou prezentaci dosáhnout hodnoty okolo 60 snímků
za sekundu. Pokud se snímková frekvence vykreslování modelu blíží kritické hodnotě okolo
25 fps nebo je dokonce nižší je nutné přikročit k redukci detailnosti modelu, která je náplní
následujícího kroku.
Krok č. 8:
Detailnost stromové struktury modelu můžeme redukovat pomocí příkazu Combine
Children, kdy se všechny „děti“ (tzn. uzly nižší úrovně) vybraných uzlů spojí vždy do uzlu
jednoho. Tím se sníží výpočetní náročnost potřebná k renderování všech „dětí“ a zvýší se tak
výpočetní performance celé scény v IVR. Lze doporučit pokračovat v postupu spojování uzlů
nižších úrovní až do okamžiku, kdy test snímkové frekvence při překreslování modelu, který
je popsán v minulém kroku dosáhne frekvence okolo 60 fps.
Nyní je 3D model stroje naimportován do software pro imerzní virtuální realitu
a připraven pro další úpravy a následné úkony s cílem co nejrealističtěji ho v prostředí
virtuální reality zobrazit.
Jakmile je model pro IVR upraven a zobrazen v požadovaném měřítku 1:1 na
stereoskopickém zařízení (CAVE nebo Powerwall), nastává fáze identifikace zdrojů možných
nebezpečí pro dříve stanovené jednotlivé nebezpečné prostory.
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5.5 Praktická aplikace virtuální reality při identifikaci rizik
u obráběcích strojů
V následujících kapitolách jsou uvedeny oblasti vytipované pro účelné začlenění
virtuální reality do analýzy rizik výrobních strojů:


při transparentní systémové analýze strojního zařízení;



při určování nebezpečných prostorů strojního zařízení;



při určování mezních hodnot strojního zařízení;



při provádění analýz na rozhraní člověk-stroj.

5.5.1.

Systémová analýza strojního zařízení
Systémová analýza strojního zařízení spočívá zejména v:



dekompozici stroje na jednotlivé funkční jednotky a vytvoření tzv. orgánové struktury
stroje;



vytvoření blokového diagramu strojního zařízení;



identifikaci relevantních nebezpečí spojených s konstrukcí strojního zařízení.
Orgánová struktura strojního zařízení
Při dekompozici stroje na tzv. orgánovou strukturu je systematicky vytvářena

uspořádaná množina „funkčních jednotek“ – orgánů (analogie s funkčním ústrojím organismu
v biologii oproti jeho anatomické – stavební struktuře), které tvoří jednotlivé funkční řetězce.
Orgánová struktura strojního zařízení se obecně nekryje se stavební strukturou, např.
u soustruhu tvoří příčné saně montážní jednotku, ve které je funkce (orgán) „příčné vedení“
obsažena jen z části. Další část účinkové dvojice tohoto příčného vedení je na podélných
saních, které opět tvoří další montážní skupinu. [8]
Jednotlivé orgány (nositele funkcí) výrobního stroje lze uspořádat do tříd, které se
vyskytují na všech stupních složitosti. Jsou to zejména:
- Pracovní (transformační) orgány, které vykonávají v technickém procesu požadované
pracovní (hlavní) účinky.
- Pomocné orgány, které dodávají pro transformační orgány potřebné pomocné účinky (např.
mazání).
- Pohonné nebo energetické orgány, které v požadovaném místě a čase transformují
a dodávají potřebnou energii v požadované formě z energie, která je k dispozici pro účinky
ostatních částí stroje.
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- Řídicí, regulační a automatizační orgány, jejichž úloha spočívá ve zpracování informací
a v přenosu řídicích povelů.
- Spojovací a nosné orgány, které zajišťují vnitřní spojení všech typů mezi jednotlivými
orgány včetně vnitřních přenosů účinků na výstup (např. energie, pohybů). Dále zahrnují
prostředky, které zajišťují prostorovou jednotu stroje a které realizují nosné funkce.
Blokový diagram strojního zařízení
Blokový diagram strojního zařízení je takový diagram, ve kterém je na vhodné
rozlišovací úrovni vyobrazena logická stavba strojního zařízení (funkční a stavební propojení
jednotlivých komponent) a znázorněny všechny podstatné interakce jeho jednotlivých prvků.
Při vytváření blokového diagramu výrobního stroje je účelné vycházet z jeho orgánové
struktury.
Na obr. 32 na následující straně je vyobrazen příklad blokového diagramu pro
experimentální stand STD-26, sestávající z rámu, v němž je rotačně uložena konzola standu,
která nese stůl standu s pinolou vřetena. Pinola vřetena pak nese samotné vřeteno, pomocný
motor a diagnostická čidla. Motor a čidla jsou propojeny s ovládacím a řídicím systémem
stroje, samotné vřeteno s chladicím agregátem standu. V blokovém diagramu jsou dále
zakresleny všechny interakce mezi jednotlivými prvky (Mk, E, DI, PS apod.). [10]

Obr. 32: Příklad blokového diagramu strojního zařízení [10]
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Identifikace relevantních nebezpečí spojených s konstrukcí strojního
zařízení
Pomocí blokového diagramu strojního zařízení a normy ČSN EN ISO 12100-1 [13]
mohou být následně stanovena všechna relevantní (existující) nebezpečí spojená s konstrukcí
stroje.
Na obrázku 33 je možné vidět provádění identifikace nebezpečí u slévárenského
mísiče na hmoty pro výrobu forem. Virtuální model stroje je postupně dekomponován na
jednotlivé orgánové struktury, u nichž je poté prováděna identifikace potenciálních
relevantních nebezpečí při obsluze a údržbě stroje. V okamžiku zachyceném na obrázku
probíhá identifikace možných nebezpečných situací při čistění mísicí komory, tzn.
v okamžiku sejmutí ochranného krytu, tělesa mísicí komory a obnažení lopatek šneku mísiče.
Analýza je prováděna na stereoskopické vizualizační stěně – 3D Powerwall.

Obr. 33: Identifikace nebezpečí u slévárenského mísiče na 3D Powerwall
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5.5.2.

Určení nebezpečných prostorů strojního zařízení
V návaznosti na určená relevantní nebezpečí spojená s konstrukcí stroje a na

předpokládané uspořádání a krytování stroje se vytipují hlavní nebezpečné prostory
sledovaného stroje.
S využitím vizualizačních možností pětistěnné virtuální CAVE je možné například
„vstoupit“ do pracovního prostoru horizontálního obráběcího centra tak, jak je to vidět na
obr. 34. V tomto případě se jedná o virtuální prototyp stroje Mazak NEXUS 4000-II, při jehož
modelování jsem se chtěl co nejvěrněji přiblížit reálnému stroji. S modelem je v CAVE
samozřejmě možné interagovat, tzn. rozebírat ho a zpětně sestavoval, otevírat dveře
pracovního prostoru, pohybovat jednotlivými osami, otáčet obrobkovým stolem a animován
je zde i proces obrábění. Lze tedy poměrně snadno a intuitivně identifikovat všechna
potenciální nebezpečí.

Obr. 34: Pracovní prostor virtuálního prototypu obráběcího centra v pětistěnné CAVE

V tabulce 4 je uveden příklad dokumentace relevantních nebezpečí spojených
s konstrukcí stroje. Ve sloupci „Poloha komponenty v systému“ se uvádí nebezpečný prostor,
ve kterém se komponenta vyskytuje, a ve sloupci „Typ nebezpečí“ se uvádí výčet
relevantních nebezpečí dle ČSN EN ISO 14121-1.
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Tab. 4: Příklad dokumentace zdrojů relevantních nebezpečí u strojních zařízení [30]
Název
komponenty systému

Poloha
komponenty v systému

Typ
nebezpečí

Řemenový převod
pro pohon vřetena

Levý motorový
prostor

Mechanická, nebezpečí vytvářená
hlukem, roztržení během provozu

atd.

5.5.3.

Určení mezních hodnot strojního zařízení
Dříve, než se provede posouzení rizik, je důležité pochopit základní koncept a princip

posuzovaného stroje. Zde se vychází ze „systémové analýzy strojního zařízení“ (viz kapitola
5.5.1.), kde se bere v úvahu dostupná dokumentace všech fyzicky dostupných zařízení
podléhajících analýze nebezpečí a rizik. To je důležité zejména pro určení rozsahu analýzy
nebezpečí a analýzy rizik (např. zahrnutí procesních nebezpečí do analýzy nebezpečí). Je-li to
potřebné, zahrnou se do analýzy nebezpečí a analýzy rizik i externí vlivy.

Obr. 35: Analýza prostorových požadavků na instalaci obráběcího centra prováděná
v pětistěnné CAVE
Pokročilé vizualizační a interakční techniky virtuální reality nalézají nezastupitelné
uplatnění zejména při posuzování prostorových limitů výrobních strojů, které patří
k fundamentálním faktorům mezních hodnot strojních zařízení. Mezi prostorové limity patří
například rozsah pohybů, prostorové požadavky na instalaci, obsluhu a údržbu stroje nebo
interface stroj-přívod energií. Z obrázků 35 a 36 je patrná aplikace technologií virtuální reality
při určování mezních hodnot obráběcích center.
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Obr. 36: Analýza prostorových požadavků na údržbu u virtuálního prototypu obráběcího
centra
Na obrázku 35 je vyobrazena analýza prostorových požadavků na instalaci obráběcího
centra prováděná v pětistěnné CAVE. Jde o virtuální prototyp multifunkčního obráběcího
stroje Mazak INTEGREX e650H-II, určeného pro obrábění dlouhých součástí (délky až
6000 mm).
Analýzu

prostorových

požadavků

při

údržbě

spodní

revolverové

hlavy

u multifunkčního dvouvřetenového obráběcího centra Mazak INTEGREX 200-IV ST
můžeme vidět na obrázku 36.

5.5.4.

Analýza nebezpečí na rozhraní člověk-stroj
Při analýze nebezpečí je potřeba mít na zřeteli tu skutečnost, že strojní zařízení

představují rozsáhlý soubor zdrojů nebezpečí, která mohou být příčinou škody na majetku, ale
zejména mohou být příčinou zranění či poškození zdraví jak u obsluhy, tak i u další osoby.
Norma ČSN EN ISO 12100-1/2004 [13] uvádí ve výčtu potenciálních nebezpečí, která je
nutno vzít v úvahu při konstruování strojních zařízení, mimo jiných i nebezpečí vytvářená
zanedbáním ergonomických zásad.
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Obr. 37: Analýza rozhraní člověk-výrobní stroj (multiprofesní obráběcí centrum Mazak
INTEGREX e650H-II)
Klíčovým prostorem z pohledu zkoumání interface člověk-obráběcí stroj zůstává
teritorium vyhrazené obsluze, člověku, který stroj ovládá, pracuje s ním. Ovládací prvky
(panely) musejí vycházet z antropometrických daností, norem a poznatků pracovní
psychologie (obr. 37). Cílem je vytvořit pro obsluhu takové pracovní prostředí, které ji
nebude nadbytečně unavovat, rozptylovat a umožní jí v optimálních podmínkách stroj
ovládat. K důležitým specifikům patří uchování vizuálního kontaktu obsluhy s vlastním
obráběním při zachování komfortu práce a bezpečnostních omezení.
Jako podstatná se jeví možnost výškové přestavitelnosti lokace obsluhy, ale i možnost
přesouvání obslužného pracoviště v ose obrábění. Při obrábění ve výškách (např. u svislých
soustruhů) musí být prvky tvarového pojetí pracoviště zajištěn psychologicky důležitý pocit
bezpečí pro obsluhující osobu. Jen cizelací a optimalizací všech uvedených kritérií a dále
existencí ochrany před odletujícími třískami, vhodného osvětlení, odkládacích ploch pro
umístění technických podkladů, výkresů, pracovních pomůcek, účelného sezení obsluhy
(klasického nebo polovysokého – podle koncepce stroje) je možno vytvořit kvalitní pracovní
prostředí. [44]
Velmi významnou oblast aplikace technologie VR tvoří posuzování ergonomických
aspektů při návrhu bezpečných strojních zařízení. Virtuální systémy totiž umožňují přímou
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kontrolu ergonomických parametrů prototypů pomocí antropometrického trojrozměrného
modelu člověka s předem přesně definovanými atributy.

Obr. 38: Ergonomické posuzování umístění ovládacího panelu obráběcího centra (zdroj
VRCP)
Lze tak naplánovat vhodné umístění ovládacích panelů, ověřit dosahové a pracovní
prostory obsluhy a prozkoumat její zorné pole, popř. výhledové dispozice. Ergonomické
posuzování umístění ovládacího panelu na virtuálním prototypu obráběcího centra HEC 630
X5 v měřítku 1:1 za pomoci pohlcující virtuální reality vyobrazuje obr. 38.

Obr. 39: Ergonomická analýza servisních operací v třístěnné virtual CAVE
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5.6 Snižování rizika při montážních operacích
Z diskuzí se zástupci průmyslu vyplynul další výzkumný úkol řešený v rámci této
dizertační práce a to potřeba soustředit se již v rané fázi vývoje stroje na snižování rizika
zranění pracovníků provádějících finální montáž stroje u zákazníka, případně provádějící
servisní úkony přímo v prostředí provozu stroje. Tento požadavek vyvstal zejména od
vývojových oddělení společností TAJMAC-ZPS, a. s., TOS VARNSDORF a. s. a TOS
KUŘIM – OS, a. s. Z údajů získaných od těchto společností vyplývá, že velmi často dochází
k úrazu horních končetin zaměstnanců mechanickou cestou (naražení, skřípnutí, smáčknutí,
píchnutí, atd.) právě při montážních a servisních úkonech. Tato rizika lze snížit jednak
vhodnými opatřeními zabudovanými v konstrukci stroje – dostatečné montážní prostory,
přístupnost jednotlivých komponent, atd., jednak pomocí správného zaškolení a tréninku osob
provádějících tyto operace – dodržení správných postupů, použití správných nástrojů apod.

Obr. 40: Simulace montážní operace na virtuálním prototypu vstřelovacího stroje

V obou zmiňovaných oblastech nachází své uplatnění technologie virtuálního
prototypování. Na základě těchto požadavků z praxe byla tedy v rámci předložené dizertační
práce vyvinuta metodika umožňující implementaci reálných nástrojů a nářadí do prostředí
imerzní virtuální reality, včetně možnosti odhalování kolizí mezi reálnými a virtuálními
objekty. Tato metodika bude popsána v následujících kapitolách.
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5.6.1.

Implementace reálných nástrojů do prostředí IVR
Metodika implementace reálných nástrojů byla vyvinuta a následně odzkoušena

v software IC.IDO Visual Decision Platform (dále také VDP). Hlavním důvodem výběru
právě tohoto VR-softwaru byla skutečnost, že je nainstalován na obou projekčních zařízeních
v Laboratoři imerzní virtuální reality. Reálné nářadí tak může být používáno jak v CAVE, tak
u mobilní Powerwall. Jak bylo v kapitole 5.1 uvedeno, obě projekční zařízení využívají
optický trackovací systém ART, který je obsluhovaný softwarem DTrack2 verze 2.7.7.
VDP umožňuje prostřednictvím modulu SpecialTrack zahrnout do virtuální scény
další interakční zařízení, takzvané „Cíle“. Nejprve je však nutné zajistit, aby VR-systém tyto
„Cíle“ sám bezpečně rozpoznal a správně je kalibroval. K tomu je nutné postupovat tak, jak
je popsáno v následujících bodech.
Krok č. 1: Osazení reálného nářadí značkami pro optický tracking
Nejprve je nutné doplnit reálné nástroje, které chceme do virtuální scény
implementovat, značkami pro optický tracking. Jednotlivé značky by neměly být umístěny
příliš blízko sebe, aby je optický trackovací systém bezpečně rozlišil. Dále je nutné dbát na to,
aby měly jednotlivé „Cíle“ vždy unikátní uspořádání těchto značek v prostoru a to proto, aby
nemohlo při snímání dojít k záměně dvou různých nástrojů. Toho bylo dosaženo náhodným
rozmístěním různého počtu značek pro každý nástroj. Příklad umístění značek na nářadí je
uveden na následujícím obrázku 41.

Obr. 41: Reálné nářadí opatřené značkami pro tracking
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Krok č. 2: Detekce nového „Cíle“ v trackovacím softwaru DTrack2
Ve druhém kroku je nutné zavést novou konfiguraci interakčních zařízení a „Cílů“
v softwaru DTrack2. Jak je z obrázku 42 patrné, v našem experimentálním případě byla
zavedena konfigurace Tool_test. Další postup implementace reálného nářadí do prostředí IVR
bude vysvětlen na příkladu akumulátorové vrtačky (aku-šroubováku).

Obr. 42: Zavedení nové konfigurace interakčních zařízení a „Cílů“
Nový „Cíl“ musí být následně v trackovacím softwaru kalibrován a aktivován.
V našem případě je „Cíl“ pojmenován jako Drill. Prostředí pro nastavení „Cílů“ je
vyobrazeno na obr. 43. Experimentální zkoušky ukázaly, že kalibraci „Cíle“ je vhodné
provádět v poloze rovnoběžné s hlavní projekční plochou, protože jsou tak eliminována
případná nežádoucí pootočení „Cíle“ v následných krocích konfigurace.

Obr. 43: Kalibrace „Cíle“ v softwaru DTrack2
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Krok č. 3: Zjištění komunikačního kanálu nového „Cíle“ v softwaru IC.IDO
Ke zjištění čísla kanálu nového „Cíle“ se osvědčilo použití nástroje „IdoDeviceSpy“.
Po spuštění tohoto nástroje lze volbou proměnné DTrack0 zobrazit všechna data zasílaná ze
softwaru DTrack2 do VDP.
V tomto okamžiku je nutné přemístit nový „Cíl“ do prostoru snímaného trackovacími
kamerami a pohybovat s ním v něm. V případě, že je tento „Cíl“ správně kalibrován, je vidět
číslo kanálu, po kterém probíhá komunikace. Z obrázku číslo 44 je zřejmé, že náš „Drill“
komunikuje po kanálu číslo 2 – ve sloupci Senzor jsou nenulové hodnoty aktuálně zjištěných
souřadnic.

Obr. 44: Komunikace senzoru po kanálu číslo 2

Krok č. 4: Konfigurace souboru „avatarDevices.ini“
Soubor „avatarDevices.ini“ popisuje všechny vstupní interakční nástroje v imerzním
prostoru. Zpravidla je možné zde nalézt konfigurační data trackovaných řídicích brýlí
a vstupních zařízení jako Flystick3 nebo Nintendo Wii. Pro další „Cíle“ je nutné sem ručně
doplnit jejich konfigurační parametry, mezi které patří název zařízení, zdroj dat zasílaných
trackingem, číslo senzoru (= číslu komunikačního kanálu, které bylo zjištěno v minulém
kroku) a hodnoty offsetu pro zajištění správné pozice „Cíle“ ve VDP.
Při editaci souboru „avatarDevices.ini“ je nutné dodržet následující předepsanou
syntax:
[Tracker]
unitScale = 1.0
[Tracker.Head]
Device = "DTrack0"
Sensor = 0
…
[Tracker.RightHand]
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Device = "DTrack0"
Sensor= 6
…
##Zavedení našeho nového „Cíle“, v našem konkrétním případě jméno „Tool“
[Tracker.Mockup.Tool]
Device = "DTrack0"
Sensor = 2
WSPositionOffset = [0.0 0.0 0.0]
WSOrientationOffset = [90.0 -1.0 0.0 0.0]
PositionOffset = [0.0 0.0 0.0]
OrientationOffset = [90 1 0 0]
##Konec zavedení našeho nového „Cíle“ .

Zde je nutné upozornit zejména na skutečnost, že název „Cíle“ musí začínat vždy
„Tracker.Mockup.Název“. Celý textový obsah souboru „avatarDevices.ini“ pro náš konkrétní
experimentální příklad s akumulátorovou vrtačkou je v příloze A předložené dizertační práce.
Příloha B pak obsahuje zdrojový kód souboru pro řízení vstupních zařízení programu Visual
Decision Platform „idoDeviceServer“.
Krok č. 5: Ztotožnění geometrie a „Cíle“ ve VDP
V pátém kroku je možné konečně spustit samotný program Visual Decision Platform
a pomocí modulu IDO:SpecialTrack přiřadit novému „Cíli“ trojrozměrný virtuální model
nástroje, který ho bude v prostředí IVR dále reprezentovat. Postup přiřazení je znázorněn na
obrázku 45.

Obr. 45: Přiřazení trojrozměrného modelu zavedenému „Cíli“
- 74 -

Nejprve musí být vybrána zvolená geometrie nástroje a poté pomocí Tracking editoru
docílíme příkazem Add from 3D její přiřazení názvu zařízení reprezentujícímu konkrétní
„Cíl“. V tomto konkrétním experimentálním příkladu reprezentuje „Cíl“ s názvem Drill
v prostředí VDP zařízení s názvem Tool.

reálný aku-šroubovák

virtuální aku-šroubovák

Obr. 46: Vzájemná kalibrace reálného aku-šroubováku a jeho virtuálního modelu

Dalším krokem, přímo navazujícím na přiřazení geometrického virtuálního objektu
reálnému nástroji, je zajištění toho, aby byly oba tyto objekty v prostření IVR ztotožněny, to
znamená, aby z pohledu uživatele ležel geometrický model vždy na reálném nástroji. Toho
docílíme spuštěním funkce trackingu uživatelových 3D brýlí a následným posouvání
a natáčením modelu nástroje až do požadované ideální pozice. Provádění popsaného postupu
pro konkrétní příklad implementace akumulátorového šroubováku do virtuální scény je na
obrázku 46. Po dokončení této operace je vhodné celou takto vytvořenou virtuální scénu
uložit tak, aby v ní byl virtuální nástroj již při dalším spuštění VDP správně zakomponován.
Celý uvedení postup lze samozřejmě opakovat a přidávat tak do virtuální scény další
reálné nástroje a nářadí. Z experimentálního ověřování navrženého postupu vyplývá, že je
nutné pak přikládat zvýšenou pozornost zjištění správného komunikačního kanálu a tím
i přiřazeného čísla senzoru pro konkrétní „Cíl“ v prostředí nástroje „IdoDeviceSpy“. Stejná
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„avatarDevices.ini“. Při experimentálním ověřování navrženého postupu byla kromě uvedené
akumulátorové vrtačky úspěšně implementována do prostředí IVR i reálná ráčna nástrčného
Gola klíče. Způsob práce s tímto nástrojem v prostoru třístěnné virtual CAVE ilustruje
obrázek 47.

Obr. 47: Práce s reálným Gola glíčem v prostředí imerzní virtuální reality

V rámci řešení předložené dizertační práce se podařilo sestavit poměrně jednoduchý
metodický postup pro implementaci reálných nástrojů a nářadí do prostředí imerzní virtuální
reality. Tento postup byl experimentálně úspěšně ověřen a lze tedy prohlásit za obecně
použitelný. Je tedy možné přistoupit k dalšímu kroku, ve kterém bude řešena problematika
kolizí těchto reálných nástrojů a virtuálních objektů.

5.6.2.

Zjišťování kolizí mezi reálným nástrojem a virtuálním strojem
Při řešení kolize mezi reálným nástrojem a virtuálním objektem bude autor vycházet

z předpokladu, že pomocí postupu popsaného v předchozí kapitole, lze ve virtuálním prostředí
přiřadit každému reálnému nástroji i jeho digitální virtuální model, který je s tímto reálným
nástrojem ztotožněn. V takovém případě se jeví jako vhodné řešit v prostředí IVR přímo
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vzájemnou kolizi virtuálního objektu (např. virtuálního modelu elektromotoru) a digitálního
virtuálního modelu nástroje (např. virtuálního modelu nástrčného Gola klíče).
Pro to, aby mohly být vzájemné kolize těchto virtuálních objektů simulačně řešeny,
musí být pro jejich geometrii v prostředí IVR definovány adekvátní fyzikální vlastnosti. Ve
VR-softwaru Visual Decision Platform byly objektům, jejichž kolize chceme v IVR
vyšetřovat, přiřazeny vlastnosti Collidable, Collision Handling a Dynamic. Tyto vlastnosti
slouží jako instrukce zabudovanému fyzikálnímu engine, který poté následně řeší případné
kolizní situace. Výčtu problematiky a metod detekce kolizí mezi dvěma virtuálními objekty
by mohlo být věnováno několik následujících kapitol, autor se ale domnívá, že by to vedlo
jednak k neúměrnému nárůstu rozsahu předkládané práce a jednak k jejímu odklonu od
vytyčených cílů.

Obr. 48: Nastavení zobrazování kolizních zón u virtuálního objektu

Dalším krokem je definice způsobu zobrazování kolizních zón v prostředí IVR. Jak je
možné vidět na obrázku 48, při experimentálním testování byl využit modul IDO:Package,
který umožňuje definovat vlastnosti chování zjištěných kolizních zón. Z experimentálních
zkušeností vyplývá, že pro danou problematiku řešení kolizí mezi nářadím a strojem je
vhodné využívat dočasného zobrazování kolizních zón s vizuální zpětnou vazbou
reprezentovanou volbou Highlight collisions.
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Výsledek experimentálního ověřování navrženého řešení je možné vidět na obrázku
49. Jedná se o analýzu kolize mezi reálným nástrojem – nástrčným Gola klíčem a pláštěm
statoru elektromotoru, který je součástí virtuálního prototypu celého výrobního stroje. Kolize
byla vyšetřována pro případ montáže tohoto elektromotoru na základnu a výsledkem této
analýzy bylo doporučení pro správnou volbu délky nástavce klíče tak, aby byla konkrétní
montážní operace proveditelná.

místo kolize

Obr. 49: Analýza kolize mezi reálným nástrojem a virtuálním prototypem

Hlavním přínosem této navržené a experimentálně úspěšně ověřené metody vyvinuté
v rámci předložené dizertační práce je možnost provádět tyto analýzy ještě před výrobou
prvního fyzického, reálného prototypu. To vede nejen k redukci vývojových časů a snižování
nákladů na opravu případných konstrukčních chyb v pozdějších etapách vývoje stroje, ale
také poskytuje účinný nástroj, jak transparentně přistoupit např. ke tvorbě montážních
postupů, návodů a servisních manuálů. Metody navržené v kapitole 5.6 naleznou v praxi své
uplatnění i při nácviku pracovních postupů montáže na virtuálních prototypech ještě před
výrobou samotného stroje nebo stavbou montážní linky. Jedná se o efektivní nástroj, jak
získat správné pracovní návyky, čímž dochází ke snížení rizika vzniku potenciálních úrazů
a zranění v důsledku nesprávného pracovního postupu.
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5.7 Výstupy ze zkoumání virtuálních prototypů
Z analýz virtuálních prototypů výrobních strojů v imerzním prostředí virtuální reality
obdržíme převážně výsledky kvalitativní povahy. Nabízí se zde tedy možnost integrovat
moderní vizualizačně-interakční techniky VR do metodických postupů generujících
kvalitativní popis nebezpečí souvisejících s procesem. Integrace technologií VR se jeví jako
možná jak do kvalitativních metod induktivních, tak do kvalitativních metod deduktivních.
Při použití deduktivní metody se předpokládá konečná událost (škoda) a dedukcí jsou
vyhledávány události, které mohou být příčinou předpokládané konečné události. Metody
induktivní využívají opačného postupu, při němž se předpokládá iniciační událost (např.
porucha) a jsou sledovány následky, které mohou být předpokládanou iniciační událostí
vyvolány.
V současnosti je k dispozici značné množství metod analýzy rizika, vyvinutých pro
nejrůznější účely, takže výběr vhodné metody pro management rizika orientovaný na
konkrétní proces (v našem případě životní cyklus výrobního stroje) může představovat
náročný problém. V následujícím textu je uveden příklad a stručná charakteristika vybraných
metodických postupů, u kterých se jeví propojení s technologiemi VR jako obzvlášť
opodstatněné. Při sestavování následujících postupů bylo vycházeno z literatury [30].
Preliminary hazard analysis – PHA
Preliminary hazard analysis – PHA (metoda předběžné analýzy nebezpečí) –
představuje rozsáhlou úvodní studii, která je využívána v časných fázích vývoje systému.
Tato metoda se zaměřuje na:


identifikaci zjevných nebezpečí;



stanovení závažnosti potenciálních nehod, k nimž může dojít v souvislosti
s nebezpečím;



určení bezpečnostních opatření vedoucích k redukci rizika souvisejícího s nebezpečím.
Metoda předběžné analýzy nebezpečí se soustřeďuje na identifikaci slabin v časné fázi

života systému, čímž šetří čas a peníze, které by jinak byly nezbytné pro provedení zásadních
změn v konstrukci, pokud by nebezpečí byla odhalena později. Právě včasné odhalování
problémů ještě ve fázi digitálního modelu stroje je jednou z hlavních předností virtuálního
prototypingu.
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Checklist analysis
Checklist analysis (analýza kontrolním seznamem) je systematický přístup založený
na předešlých zkušenostech přetransformovaných do tzv. kontrolních otázek ve formě
hodnoticích kritérií, pomocí kterých je možno jednoduše ověřit stav sledovaného objektu.
Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou používány většinou pro podrobné analýzy a lze
je aplikovat na různé systémy či procesy (činnosti) v kterékoliv fázi jejich životního cyklu,
např. kontrola strojního zařízení nebo lidských faktorů. Samotný průběh analýzy je založen
především na interview, kontrole technické dokumentace a místním šetření. Při existenci
vhodného modelu je možné místní šetření provádět i ve virtuální scéně. Výstupem analýzy
jsou kvalitativní seznamy shodných a neshodných položek, s doporučeními pro nápravu
neshod (viz tab. 5).
Tab. 5: Příklad kontrolního seznamu (checklistu) [30]
Analýza kontrolním seznamem
Otázky
1. prvek systému:
Hodnoticí kritérium 1-1
Hodnoticí kritérium 1-2
Hodnoticí kritérium 1-3
Hodnoticí kritérium 1-4
2. prvek systému:
Hodnoticí kritérium 2-1
Hodnoticí kritérium 2-2
Hodnoticí kritérium 2-3
Hodnoticí kritérium 2-4
atd.

ANO

NE











nehodnoceno

komentář

Doporučení A










Doporučení B

What-if analysis
Analýza „Co se stane, když“ (What-if analysis), založená na principu brainstormingu,
používá široké, volně strukturované otázky s cílem:


předpovědět potenciální problémy, které mohou vyústit v nehody nebo špatné
fungování systému;



zajistit, že budou použita vhodná ochranná opatření, která těmto problémům zabrání.
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Realizace této metody představuje systematické, ale volně strukturované posuzování
prováděné týmem expertů s cílem vytvořit vyčerpávající přehled a zajistit použití vhodných
ochranných opatření. Výstupem analýzy „Co se stane, když“ jsou kvalitativní popisy
potenciálních problémů ve formě otázek a odpovědí a dále seznamy doporučení pro
předcházení problémům. Tato metoda je obecně aplikovatelná pro jakýkoli typ hodnocení
rizik, obzvláště tam, kde se předpokládají relativně jednoduché scénáře poruch. Příležitostně
se používá samostatně, ale většinou jako doplněk k jiným, více strukturovaným metodám
(např. metoda checklistu).

Safety review
Safety review (bezpečnostní prohlídka) je postup zaměřený na systematickou
identifikaci nebezpečí (např. potenciálně možné nehody) a nebezpečných situací (např.
provozních problémů) u sledovaného systému. U bezpečnostní prohlídky je výhodné
kombinovat připravený seznam otázek (checklist), matice pro odhad velikosti rizik a analýzu
„What-if“. Bezpečnostní prohlídka může být aplikována v jakékoli fázi vývoje procesu. Pro
existující zařízení se obvykle skládá z inspekčních pochůzek, které mohou být buď
informační (vizuální kontrola), nebo důkladná týmová vyšetřování. Vizuální prohlídku
reálného stroje lze přirozeně nahradit imerzním zkoumáním jeho virtuálního prototypu.
Metodu „Safety review“ by tak bylo možné provádět již v předvýrobních etapách. Výsledky
bezpečnostní kontroly jsou scénáře potenciálních nebezpečných událostí a návrhy
preventivních opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci.
Hazard and operability analysis – HAZOP
Hazard and operability analysis – HAZOP (analýza nebezpečí a provozuschopnosti) –
je postup založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik. Jde
o týmovou expertní multioborovou metodu. Hlavním cílem analýzy je identifikace scénářů
potenciálního rizika. Pro expertní multioborové diskuse mohou vizualizační techniky
založené na virtuální realitě nabídnout jedinečnou komunikační platformu. Při analýze
HAZOP používá interdisciplinární tým tvořivý systematický přístup pro odhalení problémů se
zdroji rizik a provozuschopností, které vyplývají z odchylek od procesního projektu či záměru
a které by mohly vést k nežádoucím následkům.
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Failure mode and effect analysis – FMEA
Metoda FMEA (analýza možných chyb a jejich důsledků) patří k metodám
preventivního zabezpečování jakosti. Jejím úkolem je poznat a analyzovat již v časném stádiu
procesu vývoje a výroby, tedy s co možná nejmenšími náklady, všechny podstatné chyby,
jejich příčiny a důsledky. To umožňuje následně včasné zvyšování jakosti. Jak již bylo
uvedeno i u metody PHA, možnost vyhodnocovat 3D virtuální prototypy v měřítku 1:1 ještě
před výrobou prvního reálného prototypu je jedním z hlavních argumentů pro implementaci
technologií virtuální reality do vývojového procesu a přináší s sebou pozitivní ekonomické
vlivy ve zkracování vývojových časů a nákladného odstraňování chyb v pozdějších fázích.
Metoda FMEA bývá často i nejrůzněji modifikována, jako např. o analýzu kritičnosti
v metodě Failure mode, effect and criticality analysis – FMECA. Kritičnost (criticality)
zde představuje relativní měřítko dopadů poruchového stavu a četnosti jeho výskytu.
Relative ranking – RR
Relative ranking – RR (relativní klasifikace) – je ve skutečnosti spíše analytická
strategie než striktně definovaná metoda analýzy rizik. Relativní klasifikace může být použita
pro srovnání několika návrhů variant procesu nebo zařízení a zjištění informací o tom, která
z alternativ je nejlepší nebo méně nebezpečná. Tato variantní srovnávání předem
připravených trojrozměrných modelů ve virtuální scéně nám umožňuje technologie pohlcující
virtuální reality. Právě v této oblasti jsou obzvlášť zřetelné výhody projekce ve skutečných
rozměrech a intuitivní práce s modelem. Realistické zobrazení digitálních modelů
v součinnosti

s

trojrozměrným

uživatelským

rozhraním

dovoluje rychlou

analýzu

a vyhodnocení 3D dat v měřítku 1:1 tak, jak to není u běžných desktop systémů možné.
Metoda RR je založena především na diskusi, revizi dokumentace a místním šetření.
Výstupem jsou pak seznamy atributů, které mají hlavní podíl na vzniku problémů.
Z předešlých odstavců vyplývá, že nasazení technologií virtuální reality do metod
identifikace rizik je v mnoha případech opodstatněné. Při vhodném způsobu použití umožní
docílit kvalitativně hodnotnějších výstupů z analýz rizik. Může posloužit též jako jeden
z dílčích argumentů, že bylo vyvinuto maximální možné úsilí k identifikaci všech
významných nebezpečí spojených se strojem během jeho celého životního cyklu.
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5.8 Identifikace možných nebezpečí u stroje FVC 160
Pilotní analýza identifikace možných nebezpečí byla provedena u portálového
obráběcího centra FVC 160, výrobce STROJÍRNA TYC s.r.o. Jak je vidět na následujících
obrázcích, v prostředí imerzní virtuální reality byla provedena identifikace zdrojů možných
nebezpečí pro dříve stanovené jednotlivé nebezpečné prostory.

Obr. 50: Identifikace zdrojů možných nebezpečí – pracovní prostor stroje

Obr. 51: Identifikace zdrojů možných nebezpečí – prostor vysypávání třísek

Jako výsledek tohoto kroku byla sestavena tabulka, ze které je možné zjistit informace,
jaká komponenta je zdrojem nebezpečí, v kterém nebezpečném prostoru se nachází a o jaký
typ nebezpečí se jedná, viz tab. 6.
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Tab. 6: Příklad tabulky uvádějící zdroje relevantní nebezpečí stroje FVC 160
Název
komponenty systému
Kuličkový šroub osy X

Poloha
komponenty v systému
Spodní motorový prostor

Servomotor osa X

Spodní motorový prostor

Obrobek

Pracovní prostor stroje

Ochranný kryt
pracovního prostoru

Pracovní prostor stroje

Ovládání stroje

Prostor obsluhy stroje

Typ
nebezpečí
mechanické,
nebezpečí vytvářené hlukem
mechanické,
elektrické,
tepelné,
nebezpečí vytvářené hlukem,
neočekávané spuštění,
neočekávané překročení rychlosti
mechanické,
tepelné,
nebezpečí vytvářené hlukem,
emise prachu a plynů,
požár a výbuch,
zanedbání ergonomických zásad,
porucha dodávky energie,
roztržení během provozu,
vymrštění předmětů nebo
vystříknutí kapalin
mechanické
neočekávané spuštění,
neočekávané překročení rychlosti,
porucha dodávky energie,
porucha řídicího obvodu

Po identifikaci relevantních nebezpečí byla definována významná nebezpečí,
provedeno stanovení hodnot počátečního rizika a s využitím formuláře pro odhad rizika byly
aplikovány tři kroky vedoucí ke snížení rizika na přijatelnou hodnotu tzv. zbytkové riziko.
Jedná se o „Opatření zabudovaná v konstrukci“, „Bezpečnostní ochrana a doplňková
ochranná opatření“ a posledním krokem jsou „Informace pro používání“.
Vzhledem k tomu, že byla pro snížení rizika použita „Opatření zabudovaná
v konstrukci“, musely být tyto konstrukční úpravy opětovně zaneseny do 3D modelu stroje
FVC 160. Následně byla znovu provedena vizualizace virtuálního prototypu stroje v prostředí
IVR (obr. 52), při které bylo ověřováno, zda jsou provedená opatření dostatečná a zdali
nevznikla aplikací těchto opatření jiná nebezpečí.
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Obr. 52: Ověření aplikovaného opatření zabudovaného v kostrukci stroje FVC 160

Výše uvedený postup vede ke snížení časové náročnosti, která by byla potřebná při
aplikaci tohoto opatření na reálném prototypu. Na základě výsledků provedené pilotní analýzy
i dalších analýz rizik výrobních strojů v prostředí IVR lze říci, že začlenění technologie
virtuální reality do oblasti identifikace rizik výrobních strojů vede nejen ke zvýšení
transparentnosti celého procesu odhalování rizik, ale též k časovým úsporám přibližně 15 20 % a redukci nákladů na vývoj stroje minimálně o 10 %, díky včasnému odhalování
vývojových a konstrukčních chyb.

Obr. 53: Návrh opatření zabudovaného v kostrukci mísiče Gifos MGi 3.0
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6 ZÁVĚR
Předložená dizertační práce se zabývala otázkou možného využití technologie
virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti výrobních strojů. Těžiště práce spočívalo
v tvorbě virtuální realitou podporované identifikace rizika v časných vývojových etapách
stroje, přičemž byly zmíněny dvě hlavní oblasti nasazení. První oblastí je využití virtuální
reality při určování nebezpečných prostorů výrobních strojů. Jde tedy o asistenci expertovi
provádějícímu systémovou analýzu výrobního stroje za účelem identifikace relevantních
nebezpečí a to v rané vývojové fázi, daleko před výrobou reálného prototypu. Druhou oblastí
je provádění analýz možných nebezpečí na rozhraní člověk-stroj v prostředí imerzní virtuální
reality.

6.1 Shrnutí dosažených výsledků
Výsledkem této dizertační práce je metodické rozpracování efektivního využití
moderních technologií virtuální reality při analýze rizik výrobních (převážně obráběcích)
strojů.
V kapitole 2 byl uveden stručný přehled současného stavu vědecko-technického
poznání a to odděleně, zvlášť pro oblast popisující technologie imerzní virtuální reality
a zvlášť pro problematiku managementu rizik při konstrukci výrobních strojů. Z provedené
analýzy je patrné, že systém managementu rizika zahrnuje početnou skupinu různých činností,
od počáteční identifikace a analýzy rizika přes odhad rizika a jeho hodnocení, tj. rozhodování
o nutnosti ošetření rizika, až po výběr a realizaci vhodných bezpečnostních a ochranných
opatření k odstranění nebo snížení rizika, včetně kontroly účinnosti realizovaných opatření
(pokud jsou nutná) a učení se z chyb po výskytu nebezpečné události. Jde o natolik složitou
problematiku, že pro ošetřování procesů orientovaných na vývoj výrobních strojů je nezbytná
vysoce kvalifikovaná tvůrčí spolupráce početnějších týmů s multiprofesním složením.
A právě technologie virtuální reality nabízejí ideální vizualizační a komunikační nástroje pro
odbornou diskuzi nad těmito oborově se prolínajícími problémy. Jde o jedinečnou platformu
pro interdisciplinární kooperaci a pro zajištění transparentnosti již během počátečních fází
vývoje průmyslových výrobků a výrobních procesů.
V kapitole

3

byly definovány

cíle

dizertační

práce

vyplývající

převážně

z legislativních požadavků a požadavků průmyslové praxe. Stanovení cílů, které byly
definovány při Státní doktorské zkoušce v roce 2010, se jeví ze současného pohledu jako
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vhodně zvolené, aktuální a nadčasové. To lze podložit závěry z konferencí vědecké akademie
CIRP (College International pour la Recherche en Productique), které se konají každoročně
v lednu v Paříži a kterých se autor této dizertační práce, jako pozvaný host, účastní. Právě na
této konferenci byly v roce 2012 Vědeckou technickou komisí Design (STC Dn) předloženy
návrhy na zpracování témat aplikace virtuální a rozšířené reality v konstrukčních a výrobních
procesech jako klíčové aktivity. Hlavním cílem předložené dizertační práce bylo analyzovat
a prověřit možné způsoby pro integraci vizualizačních a interakčních technik virtuální reality
do oblasti identifikace rizik v raném stádiu životního cyklu výrobních strojů.
Metoda zpracování dizertační práce vychází ze systémového přístupu definovaného
v kapitole 4. Na zadanou problematiku bylo nejprve pohlíženo jako na dva samostatné
subsystémy. První subsystém tvořily technologie pohlcující virtuální reality (viz obr. 2 na
straně 14) a druhý subsystém tvořila množina metod použitelných pro management
technických rizik. Oba tyto subsystémy byly pomocí deskriptivního analytického přístupu
založeného na empirickém rozboru jejich podstatných vlastností dekomponovány.
Dekompozice a odhalení „slabých“ míst stávající metodiky posuzování technických rizik
vedly ke stanovení strategického přístupu pro nasazení technologií VR v oblastech určování
nebezpečných prostorů a mezních hodnot výrobních strojů a analýzy nebezpečí na rozhraní
člověk-stroj.
Kapitola 5 následně popisuje syntézu obou výše uvedených subsystémů. Důraz zde byl
kladen zejména na identifikaci požadavků na vstupní trojrozměrné modely výrobních strojů
tak, aby mohlo dojít ke smysluplnému nasazení technologie imerzní virtuální reality do
oblasti systémové analýzy stroje a k využití všech potenciálních přínosů, které zmíněná
technologie nabízí. Dále byl vytvořen konkrétní metodický postup pro převod konstrukčních
dat získaných od producentů výrobních strojů do prostředí virtuální reality a tento postup
několikanásobně experimentálně prakticky ověřen.
Provedení pilotních analýz identifikace možných nebezpečí u portálového obráběcího
centra FVC 160 výrobce STROJÍRNA TYC s.r.o. a slévárenského mísiče MGi 3.0 výrobce
GIFOS s.r.o. prokázalo aplikovatelnost strategického přístupu navrženého v předkládané
dizertační práci v praxi. Implementace vizualizačních a interakčních technik virtuální reality
do oblasti identifikace rizik vede ke zvýšení transparentnosti celého procesu odhalování rizik
a díky včasnému odhalování vývojových a konstrukčních chyb také k časovým a finančním
úsporám.
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6.2 Teoretický přínos práce
V této dizertační práci je prezentováno doposud chybějící metodické rozpracování
způsobů integrace vizualizačních a interakčních technik virtuální reality do oblasti
identifikace rizik v počátečních fázích životního cyklu výrobních strojů.
Na základě analýzy metod pro management rizika orientovaný na konkrétní proces
(v tomto případě životní cyklus výrobního stroje) a zohlednění i dalších aspektů působících na
konstrukční proces, autor navrhl modifikaci doposud využívaného metodického postupu
posuzování rizik strojních zařízení právě o technologie imerzní virtuální reality. Hlavním
teoretickým přínosem integrace těchto technik je zvýšení transparentnosti celého procesu
odhalování rizik, což s sebou přináší i vyšší kvalitativní úroveň vstupů pro odhad rizika, který
je v systému managementu rizika dalším navazujícím krokem na identifikaci rizika.
Důležitým teoretickým výstupem této dizertační práce je zevrubná analýza požadavků
a návrh metodického postupu pro převod konstrukčního 3D CAD modelu do prostředí
imerzní virtuální reality.
Dosažené výsledky předložené dizertační práce přispějí na půdě Ústavu výrobních
strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
k dalším vědeckým pracím věnujícím se preventivnímu zvyšování bezpečnosti a na podporu
vývoje způsobilých strojů (v oblasti požadavků kladených na jejich bezpečnost, spolehlivost
a kvalitu).
Dílčí teoretické výsledky této dizertační práce byly v letech 2009, 2010 a 2011
publikovány v rámci Závěrečných zpráv projektu výzkumného centra 1M0507 – Výzkum
strojírenské výrobní techniky a technologie. Jednalo se o dílčí projekty s názvy 1.2.4 – Rychlá
automatická manipulace, 2.2.1 – Tvorba vhodných nástrojů pro podporu postprocesní
a inprocesní kontroly jakosti v interakční soustavě stroj-nástroj-obrobek a 2.4.1 – Využití 3D virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti strojů. Všechny tyto výzkumné zprávy byly
oponovány a úspěšně obhájeny před vědeckou radou centra, zástupci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy i externími recenzenty. V roce 2012 byly dílčí výsledky dizertační
práce publikovány v Závěrečné zprávě projektu Technologické agentury České republiky
TE01020075 – Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s názvem „Identifikace
požadavků na efektivní práci v prostředí 3D imerzní virtuální reality“.
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6.3 Praktický přínos práce
Praktické cíle předložené dizertační práce vyplynuly převážně z požadavků
průmyslové sféry zastoupené tuzemskými výrobci obráběcích strojů TAJMAC-ZPS, a. s.;
TOSHULIN, a. s.; TOS VARNSDORF a. s. a TOS KUŘIM – OS, a. s. Průmyslová sféra
vnímá potenciál nasazení pokročilých technologií virtuální reality do konstrukčního procesu
jako příspěvek k povýšení technické úrovně samotných výrobních strojů. Terčem její kritiky
však byla absence metodického zpracování postupů pro efektivní převod konstrukčních 3D
dat do prostředí imerzní virtuální reality. Protože se jednalo o problém velmi zásadní, byla mu
věnována v kapitolách 5.2, 5.3 a 5.4 značná pozornost. Navržená metodika přípravy 3D
modelů pro IVR byla následně ověřena na reálných konstrukčních datech z praxe.
Experimentální výsledky potvrdily její obecnou použitelnost.
Předložená dizertační práce má přímou návaznost na problematiku řešenou v rámci
projektu FR-TI3/780 MPO ČR (program TIP) Podpora vývoje způsobilých strojů (viz
kapitola 4.4). Součástí experimentů sloužících k ověření navržené strategie nasazení
technologie VR v oblasti zajištění bezpečnosti výrobních strojů byly mimo jiné i studie
proveditelnosti operací údržby tak, jak je vidět na obrázku 54.

Obr. 54: Analýza proveditelnosti operací údržby u slévárenského mísiče
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U těchto virtuálních prototypů byly zavedeny i některé jejich fyzikální vlastnosti
a následně byly analyzovány kolize mezi tuhými i pružnými částmi. Praktickým ověřením
bylo zjištěno, že na stanovené rozlišovací úrovni, tyto simulace poskytují přijatelně přesné
výsledky. A to i přes to, že za současného stavu techniky nelze fyzikálně naprosto přesného
chování v reálném čase dosáhnout.
Dalším požadavkem z průmyslové praxe bylo navrhnout účinné nástroje umožňující
soustředit se již v rané fázi vývoje stroje na snižování rizika zranění pracovníků provádějících
finální montáž stroje u zákazníka, případně provádějící servisní úkony přímo v prostředí
provozu stroje. V rámci předložené dizertační práce byla tedy vyvinuta metodika umožňující
implementaci reálných nástrojů a nářadí do prostředí imerzní virtuální reality, včetně
možnosti odhalování kolizí mezi reálnými nástroji a virtuálními objekty. Experimentální
testování poté potvrdilo její praktickou aplikovatelnost. Konečným praktickým přínosem pak
je snižování počtu úrazů při montážních operacích jejich vhodným plánováním a trénováním
na virtuálním prototypu již před výrobou daného stroje.
Navržená modifikovaná metodika posuzování rizik strojních zařízení byla společně
s dalšími praktickými výstupy této dizertační práce, které přispívají k podpoře vývoje
způsobilých strojů, prezentována v září 2012 na 54. Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně.

Obr. 55: Prezentace praktických výstupů dizertační práce na MSV v Brně
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Na stánku společnosti TOSHULIN, a. s. byly prostřednictvím imerzní virtuální reality
představeny tři stroje z redefinované produktové řady zmíněného výrobce svislých soustruhů.
Jednalo se o virtuální prototypy svislých soustruhů řad BASICTURN, POWERTURN
a FORCETURN. Prezentace probíhaly na mobilní stereoskopické stěně, která byla
nainstalována přímo v expozici společnosti TOSHULIN, a. s. Zájem odborné veřejnosti,
zástupců firem i tisku o prezentovanou technologii byl značný.
Autor se domnívá, že výsledek této dizertační práce přispěje k dalšímu kvalitativnímu
zlepšení technik a postupů preventivního zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti vyvíjených
strojů, zejména pak obráběcích center, již v raných fázích jejich vývojového cyklu, což
s sebou mimo jiné přinese i časové a finanční úspory oproti nutnosti několikrát upravovat již
vyrobené

reálné

prototypy.

Tyto

úspory

pak

napomohou

k dalšímu

zvýšení

konkurenceschopnosti tohoto odvětví našeho průmyslu.

6.4 Pedagogický přínos práce
Využití obecných poznatků vyplývajících z této práce je zahrnuto do výuky
technologií virtuální reality v předmětu bakalářského studia Stavba výrobních strojů a robotů.
V současné době je zaváděn i nový předmět s názvem 3D modelování a virtuální realita
do magisterského studia. Součástí výukové náplně tohoto předmětu budou zobecněné
poznatky z kapitoly 5.2.
Přímou souvislost s řešenou problematikou má i několik bakalářských a diplomových
prací. Uveďme například aktuálně řešenou bakalářskou práci na téma Návrh pracoviště
obsluhy obráběcího centra, kde její autor, pan Jan Kříž, využívá závěry z ergonomických
analýz uvedených v kapitole 5.5.4. Navrženou metodiku přípravy 3D modelů pro imerzní
virtuální realitu pak aktuálně aplikuje ve své diplomové práci na téma Návrh frézovacího
stroje v uspořádání horní gantry pan Bc. Jiří Cvejn.
Dosažené výsledky přispějí na pracovišti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky
FSI VUT v Brně k dalším dizertačním pracím zaměřeným na oblast virtuální a rozšířené
reality. Autor je aktuálně školitelem specialistou dvou doktorandů: Ing. Zdeňka Tůmy (téma:
Využití technologie virtuální reality v mechatronických soustavách robotů) a Ing. Jana
Augsteho, zabývajícího se využitím technologie Motion Capture v úlohách virtuální montáže.
V rámci publikační činnosti autora dizertační práce vznikl též článek s názvem
Einsatzmöglichkeiten der Virtual-Reality-Technik in der Universitätsausbildung von
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Ingenieuren, zabývající se možnostmi nasazení technologií virtuální reality v univerzitním
vzdělávání technických oborů. Spoluautorem tohoto recenzovaného příspěvku je i současný
prezident Fraunhoferovy společnosti pan Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E.h. Dr.-Ing. E.h. mult.
Dr. h.c. Reimund Neugebauer.

6.5 Náměty k dalšímu řešení
Kvůli velkému rozsahu a složitosti řešené problematiky zůstává stále poměrně značný
prostor pro další rozšíření a zlepšení navržených metodických postupů.
Velmi vhodné by bylo doplnit dialogové prostředí imerzní virtuální reality o další
grafické entity sloužící přímo pro dokumentaci postupu analýzy rizik v závislosti na aktuálně
zvolené metodě. Zde má autor na mysli zejména formuláře pro dokumentaci zdrojů
relevantních nebezpečí u strojních zařízení, kontrolní seznamy – checklisty, FMEA formuláře,
indexaci jednotlivých faktorů pro analýzy typu Relative ranking a další vhodné doplňující
textové údaje. Pro doplnění těchto dialogových prostředí by bylo, vzhledem k používanému
softwaru IC.IDO Visual Decision Platform, vhodné použít dynamický objektově orientovaný
skriptovací programovací jazyk Python nebo ve spojení s VR-softwarem Instant Reality
využít kódy jazyku Java.
Dále by bylo možné rozšiřovat simulační možnosti virtuálních prototypů výrobních
strojů zaváděním věrnějšího fyzikálního chování jejich komponent v reálném čase. V rámci
předložené dizertační práce byla sice řešena problematika analýzy kolizí modelů tuhých
i flexibilních těles, autor si je však vědom dalšího prostoru pro případná budoucí vylepšení.
Cesta k těmto zlepšením vede přes zdokonalování a vývoj nových výkonnějších solverů.
Pozornost by zasloužila i problematika návrhu metodiky pro trénování operátorů
a pracovníků údržby přímo v prostředí IVR. Toto téma by vhodně navazovalo na požadavky
průmyslové sféry týkající se předcházení možným zraněním v průběhu montáže, provozu
a servisu stroje. Některé předpoklady pro úspěšnou aplikaci virtuální reality v této oblasti byly
již vytvořeny v rámci kapitoly 5.6 předložené dizertační práce.
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Tvůrčí aktivity
[TA1]

PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F; NOVOTNÝ, T.: Dvouramenný průběžný mísič 2 - 5
tun / hod. Uživatel produktu: Gifos, s.r.o.; Kšírova 263c/733; 619 00 Brno - Horní
Heršpice. Kategorie produktu: prototyp.

[TA2]

PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.: Automatická pila pro dělení
laminátových profilů. Uživatel produktu: Gifos, s.r.o.; Kšírova 263c/733; 619 00
Brno - Horní Heršpice. Kategorie produktu: prototyp.

[TA3]

AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R.; NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.:
Software pro vizualizaci energetických toků výrobních strojů. Uživatel produktu:
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně; Technická 2; 616 69 Brno. Kategorie
produktu: software.

[TA4]

TŮMA, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: Software pro
vyhodnocení opakovatelnosti najetí posuvových os. Uživatel produktu: Fakulta
strojního inženýrství VUT v Brně; Technická 2; 616 69 Brno. Kategorie produktu:
software.

[TA5]

PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F; NOVOTNÝ, T.: Pračka vzduchu 6 000 m3. Uživatel
produktu: Gifos, s.r.o.; Kšírova 263c/733; 619 00 Brno - Horní Heršpice. Kategorie
produktu: prototyp.

[TA6]

BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.:
Delta robot s třemi osami – manipulátor na bázi paralelní kinematiky. Uživatel
produktu: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně; Technická 2; 616 69 Brno.
Kategorie produktu: funkční vzorek.

[TA7]

BRADÁČ, F; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.; MATĚJKA, P.: Pračka vzduchu
3 000 m3. Uživatel produktu: Gifos, s.r.o.; Kšírova 263c/733; 619 00 Brno - Horní
Heršpice. Kategorie produktu: prototyp.

[TA8]

HOLUB, M.; SÝKORA, J.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.;
MAREK, J.; TŮMA, J.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.: Experimentální měřicí
zařízení pro měření přesnosti polohování. Uživatel produktu: Fakulta strojního
inženýrství VUT v Brně; Technická 2; 616 69 Brno. Kategorie produktu: funkční
vzorek.

[TA9]

PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F; MATĚJKA, P.; NOVOTNÝ, T.: Pračka vzduchu
2 000 m3. Uživatel produktu: Gifos, s.r.o.; Kšírova 263c/733; 619 00 Brno - Horní
Heršpice. Kategorie produktu: prototyp.

[TA10] BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; SYNEK, M.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.: 3D
laboratorní manipulátor. Uživatel produktu: Fakulta strojního inženýrství VUT v
Brně; Technická 2; 616 69 Brno. Kategorie produktu: funkční vzorek.
[TA11] BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; SYNEK, M.; BLECHA, R.: Laboratorní třídící
linka. Uživatel produktu: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně; Technická 2;
616 69 Brno. Kategorie produktu: funkční vzorek.
[TA12] BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SYNEK, M.; BLECHA, R.; NOVOTNÝ, T.: 2D
laboratorní pneumaticky řízený manipulátor. Uživatel produktu: Fakulta
strojního inženýrství VUT v Brně; Technická 2; 616 69 Brno. Kategorie produktu:
funkční vzorek.
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[TA13] BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; NOVOTNÝ, T.; SYNEK, M.; PAVLÍK, J.:
Laboratorní polohovací zařízení s lineárním motorem. Uživatel produktu: Fakulta
strojního inženýrství VUT v Brně; Technická 2; 616 69 Brno. Kategorie produktu:
funkční vzorek.
[TA14] BRADÁČ, F.; SYNEK, M.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, R.: Laboratorní CNC
frézka. Uživatel produktu: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně; Technická 2;
616 69 Brno. Kategorie produktu: funkční vzorek.

Spolupráce na projektech
[PR1]

Projekt: TAČR – Centra kompetence, číslo projektu TE01020075; název: Centrum
kompetence – Strojírenská výrobní technika; výzkumná část: WP10 – Interakce
obráběcích strojů s obsluhou a okolím. Trvání: 2012 – dosud.

[PR2]

Projekt: MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/780; název: Podpora vývoje
způsobilých strojů. Trvání: 2011 – dosud.

[PR3]

Projekt: MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/655; název: Ecodesign ve
stavbě obráběcích strojů. Trvání: 2011 – dosud.

[PR4]

Projekt: FSI-S-11-5; název: Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje,
výroby a provozu strojů. Trvání: 2011 – dosud.

[PR5]

Projekt: OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002; název: NeTME Centre – Centrum
nových technologií pro strojírenství. Trvání: 2010 – dosud.

[PR6]

Projekt: MŠMT 1M – Výzkumná centra, číslo projektu 1M0507; název: Výzkum
strojírenské výrobní techniky a technologie; výzkumná část: 2.4.1: Využití 3D –
virtuální reality v analýze rizik a bezpečnosti strojů. Trvání: 1. 1. 2010 – 31. 12.
2011.

[PR7]

Projekt: FSI-S-10-27; název: Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních
manipulátorů a robotů (NMaR). Trvání: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010.

[PR8]

Projekt: OP VpK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0162; název: Znalosti a dovednosti
v mechatronice – Transfer inovací do praxe. Trvání: 2009 – 2012.

[PR9]

Projekt: OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406; název: Zavedení problémově
orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství. Trvání:
2009 – 2012.

[PR10] Projekt: EU-Projekt No. LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530; název: VITRALAB –
Virtual Training Laboratory in Automated and Robotized Manufacturing
Systems. Trvání: 2009 – 2011.
[PR11] Projekt: EU-Projekt Nr. DE/08/LLP-LDV/TOI/147110; název: MINOS** –
Europäisches Konzept für die Zusatzqualifikation Mechatronik für Fachkräfte
in der globalisierten industriellen Produktion. Trvání: 2008 – 2010.
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Ostatní činnosti
Vedení bakalářských a diplomových prací:
[BA1] Kříž, Jan: Návrh pracoviště obsluhy obráběcího centra. Brno: Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.
Rozpracováno.
[DP3] Švarc, Pavel: Konstrukční návrh drtiče větví. Brno: Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.
Rozpracováno.
[DP4] Junek, Jan: Konstrukční návrh průmyslové sušárny. Brno: Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.
Rozpracováno.
[DP5] Labský, Jiří: Konstrukční návrh drtiče větví. Brno: Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. 2011.
Obhájeno.

Odborné vedení doktorandů – školitel specialista:
[Dis6] Tůma, Zdeněk: Využití technologie virtuální reality v mechatronických soustavách
robotů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav
výrobních strojů, systémů a robotiky. Složena státní doktorská zkouška.
[Dis7] Augste, Jan: Využití technologie Motion Capture v úlohách virtuální montáže. Brno:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů,
systémů a robotiky. Rozpracováno.
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Příloha A: Zdrojový kód konfiguračního souboru VDP avatarDevices.ini

[Tracker]
unitScale = 1.0
[Tracker.Head]
Device = "DTrack0"
Sensor = 0
WSPositionOffset = [0.0 0.0 0.0]
WSOrientationOffset = [90.0 -1.0 0.0 0.0]
PositionOffset = [0.012170866392412449 -0.03858081749186281
-0.023611067554421054]
OrientationOffset = [102.72334918510103 0.9904876103550451
0.062093107045900625 0.12279552023807147]
# OrientationOffset-Matrix
#
0.9768955466750643 -0.044732277128590237 0.20898352631085126
#
0.1948282437125218 -0.21553902053018734 -0.9568619994966786
#
0.08784672070328792 0.9754701194868957 -0.20184399830042024
Iod = 0.062
LeftEyePosition = [-0.031 0 0]
RightEyePosition = [+0.031 0 0]
[Tracker.RightHand]
Device = "DTrack0"
Sensor = 6
WSPositionOffset = [0.0 0.0 0.0]
WSOrientationOffset = [90.0 -1.0 0.0 0.0]
PositionOffset = [0.006844481535137345 0.006406424708802655
0.007787934637808392]
OrientationOffset = [93.2904367144941 0.9931802211298014
-0.08450001839845295 -0.08032929258508285]
ButtonDevice = "DTrack0"
[Tracker.RightHand.Buttons]
Button0 = 1
Button1 = 0
[Tracker.Mockup.Tool]
Device = "DTrack0"
Sensor = 2
WSPositionOffset = [0.0 0.0 0.0]
WSOrientationOffset = [90.0 -1.0 0.0 0.0]
PositionOffset = [0.006844481535137345 0.006406424708802655
0.007787934637808392]
OrientationOffset = [93.2904367144941 0.9931802211298014
-0.08450001839845295 -0.08032929258508285]
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Příloha B: Zdrojový kód konfiguračního souboru VDP idoDeviceServer

[General]
# TCP Server-Port VRPN default := 3883
ServerPort = 3883
# Server Mainloop Rate in Hz
ServerRate = 100
# Button Double-Click time
DoubleClickTime = 300
[Devices]
#SpaceMouse0
SystemMouse0
DTrack0
#ControlBox0
#Eos0
#Joystick0
#AnalogFly0
#ButtonFly0
[Ports.Windows]
Serial1 = COM1
Serial2 = COM2
Serial3 = COM3
Serial4 = COM4
[Ports.Posix]
Serial1 = /dev/ttyS0
Serial2 = /dev/ttyS1
Serial3 = /dev/ttyS2
Serial4 = /dev/ttyS3
####################
# SystemMouse device
[Device.SystemMouse0]
Driver = SystemMouse
ScaleX = 1.0
ScaleY = 1.0
ScaleZ = 1.0
###################
# SpaceMouse device ( 3dconnexion-SDK driver )
[Device.SpaceMouse0]
Driver = 3DConnexion
###################
# SpaceMouse device ( serial )
# [Device.SpaceMouse0]
# Driver = SpaceMouse
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# Port = Serial1
# Baud = 9600
##################################
# DirectXFFJoystick device example
[Device.Joystick0]
Driver = DirectXFFJoystick
ReadRate = 100
###################
# ConrolBox device ( serial )
[Device.ControlBox0]
Driver = ControlBox
Port = Serial1
Baud = 9600
#######################
# DTrack device example
[Device.DTrack0]
Driver = DTrack
# TCP/IP UDP port ( DTrack sends data to this udp port )
Port = 5000
# TimeToReachJoy is the time needed to reach the maximum value of the joystick
# (1.0 or -1.0) when the corresponding button is pressed (one of the last buttons
amongst the 8)
TimeToReachJoy = 0.5
# Fixed numbers of bodies and flysticks.
# if fixed numbers of bodies and flysticks should be used, both arguments
# NumberOfBodies and NumberOfFlysticks have to be set
#
NumberOfBodies = 6
NumberOfFlysticks = 1
# Activates tracing
Tracing = false
#######################
# Vicon device (not working yet -> experimental )
#[Device.Vicon0]
#Driver = Vicon
# TCP/IP address
#Address = 127.0.0.1
# TCP port
#Port = 5555
#######################
# EOS device example
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[Device.Eos0]
Driver = Eos
# The EOS Communication Type
#
# 0 - no communication
# 1 - Multicast, separated rotation and translation event
# 2 - do not use (HID2)
# 3 - UDP, peer to peer, separated rotation and translation event
# 4 - Multicast with transformation event, including rotation and translation
# 5 - UDP, peer to peer, with transformation event, including rotation and translation
# 6 - do not use (HID2)
# 7 - Multicast, send a list of tracked points
# 8 - UNSUPPORTED in idoDeviceServer : UDP for COVISE (VirCinity IT
Consulting) Software
CommunicationType = 5
# TCP/IP UDP port
Port = 7777
# TCP/IP UDP Host/Boradcast/Multicast Address
Address = 0.0.0.0
# EOS-Handle-Name <-> VRPN-Tracker-SensorNr Mapping
# e.g. Sensors = [ [ "BODY1" 0 ] [ "BODY2" 1 ] [ "BODY3" 2 ] ]
Sensors = [ [ "BODY1" 0 ] ]
#######################
# Remote device example
[Device.Phantom0]
# This driver integrates remote-devices from a VRPN-Server running on this or
another host
# into the idoDeviceServer management.
Driver = Remote
# remote VRPN-Server-Device address
Remote = Tracker0@device.icido.de:4334
########################################
# AnalogFly Driver ( Tracker Emulation )
[Device.AnalogFly0]
# This driver will turn an analog device such as a joystick or a camera
# tracker into a tracker by interpreting the joystick
# positions as either position or velocity inputs and "flying" the user
# around based on analog values.
# The mapping from analog channels to directions (or orientation changes) is
# described in the [Device.*.Axis(X,Y,Z)], [Device.*.Rotation(X,Y,Z)] parameters.
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# For translations, values above threshold are multiplied by the scale and then taken
# to the power; the result is the number of meters (or meters per second) to move
# in that direction. For rotations, the result is taken as the number of
# revolutions (or revolutions per second) around the given axis.
# Note that the reset button has no effect on an absolute tracker.
# The time reported by absolute trackers is as of the last report they have
# had from their analog devices. The time reported by differential trackers
# is the local time that the report was generated. This is to allow a
# gen-locked camera tracker to have its time values passed forward through
# the AnalogFly driver.
Driver = AnalogFly
# How long to wait between sends
UpdateRate = 120
# The "absolute" parameter tells whether the tracker integrates differential
# changes (the default, with false) or takes the analog values as absolute
# positions or orientations.
Absolute = false
# If reportChanges is TRUE, updates are ONLY sent if there has been a
# change since the last update, in which case they are generated no faster
# than update_rate.
ReportChanges = false
#################################################
# This parameter describes the Button device that
# is used to reset the matrix to the origin
# Note that the reset button has no effect on
# an absolute tracker.
[Device.AnalogFly0.Reset]
# Button device that is used to reset the matrix to the origin
Name = SystemMouse0
# Button number that is used to reset the matrix to the origin
Which = 2
##############################################
# This parameter describes the channel mapping
# and parameters of that mapping
[Device.AnalogFly0.AxisX]
# Name of the Analog device driving this axis
Name = SystemMouse0
# Which channel to use from the Analog device
Channel = 0
# Offset to apply to values from this channel to reach 0
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Offset = 0.0
# Threshold to apply after offset within which values count as zero
Thresh = 0.0
# Scale applied to values after offset and threshold
Scale = 2.0
# Power to which values are taken after scaling
Power = 4.0
[Device.AnalogFly0.AxisY]
Name = SystemMouse0
Channel = 1
Offset = 0.0
Thresh = 0.0
Scale = 2.0
Power = 4.0
[Device.AnalogFly0.AxisZ]
Name = SystemMouse0
Channel = 2
Offset = 0.0
Thresh = 0.0
Scale = 2.0
Power = 4.0
#[Device.AnalogFly0.RotationX]
#Name = SystemMouse0
#Channel = 5
#Offset = 0.0
#Thresh = 0.0
#Scale = 2.0
#Power = 4.0
[Device.AnalogFly0.RotationY]
Name = SystemMouse0
Channel = 4
Offset = 0.0
Thresh = 0.0
Scale = 2.0
Power = 4.0
#[Device.AnalogFly0.RotationZ]
#Name = SystemMouse0
#Channel = 6
#Offset = 0.0
#Thresh = 0.0
#Scale = 2.0
#Power = 4.0
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########################################
# ButtonFly Driver ( Tracker Emulation )
[Device.ButtonFly0]
# This driver will turn a button device into a tracker by interpreting
# the buttons as constant-velocity inputs and "flying" the user around based
# on which buttons are held down for how long.
# The mapping from buttons to directions (or orientation changes) is
# described in the [Device.*.Axis.(0...n)] parameters. Translations are
# specified as vectors giving direction and speed (meters per second).
# Rotations are given as an axis to rotate around and speed to rotate
# (revolutions per second) around the given axis.
Driver = ButtonFly
# How long to wait between sends
UpdateRate = 120
# If reportChanges is TRUE, updates are ONLY sent if there has been a
# change since the last update, in which case they are generated no faster
# than update_rate.
ReportChanges = false
###########################################################
# This parameter describes the action of a single button, describing which
# direction to translate or rotate and how fast. Translation is
# expressed as a vector with the length of the translation, expressed
# in meters/second. Rotation is specified as a vector with the number
# of rotations to make per second around X, Y, and Z.
[Device.ButtonFly0.Axis.incZ]
# Name of the Button device driving this axis
Name = SpaceMouse0
# Which channel to use from the Button device
Channel = 0
# Vector telling how far and which way to move in 1 second
TranslationVelocity = [ 0 0 1 ]
# Vector telling rotation about X,Y,and Z (revolutions per second)
RotationVelocity = [ 0 0 0 ]
# Whether this is an absolute or differential change
Absolute = false
[Device.ButtonFly0.Axis.incX]
Name = SpaceMouse0
Channel = 2
TranslationVelocity = [ 1 0 0 ]
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RotationVelocity = [ 0 0 0 ]
Absolute = false
[Device.ButtonFly0.Axis.decX]
Name = SpaceMouse0
Channel = 3
TranslationVelocity = [ -1 0 0 ]
RotationVelocity = [ 0 0 0 ]
Absolute = false
[Device.ButtonFly0.Axis.incRotY]
Name = SpaceMouse0
Channel = 6
TranslationVelocity = [ 0 0 0 ]
RotationVelocity = [ 0 0 1 ]
Absolute = false
[Device.ButtonFly0.Axis.decRotY]
Name = SpaceMouse0
Channel = 7
TranslationVelocity = [ 0 0 0 ]
RotationVelocity = [ 0 0 -1 ]
Absolute = false
###########################################
# Analog device that scales the translation
[Device.ButtonFly0.TranslationScale]
# Name of the Analog device driving this axis
Name = SpaceMouse0
# Which channel to use from the Analog device
Channel = 2
# Offset to apply to values from this channel to reach 0
Offset = 0.0
# Threshold to apply after offset within which values count as zero
Thresh = 0.0
#Scale applied to values after offset and threshold
Scale = 1.0
# Power to which values are taken after scaling
Power = 1.0
########################################
# Analog device that scales the rotation
[Device.ButtonFly0.RotationScale]
Name = SpaceMouse0
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Channel = 4
Offset = 0.0
Thresh = 0.0
Scale = 1.0
Power = 1.0
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