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1 ÚVOD

V souvislosti s rapidním vývojem informační techniky v posledních letech a její
implementace do rozličných odvětví strojírenství, došlo k významnému pokroku v
kvalitativních parametrech obráběcích strojů. Zároveň se ovšem snížil prostor pro
jejich zlepšování, které je stále méně a méně triviální. Nároky na minimalizaci dopadů
práce stroje na životní prostředí a plnění stále přísnějších norem pro emise hluku a
vibrací roste stejně, jako se stupňuje tlak na energetickou efektivitu celého výrobního
procesu. Překotný vývoj, který prodělává počítačová grafika, resp. virtuální realita
v posledních letech, díky neustálému zvyšování technických možností a rostoucím
výkonům výpočetní techniky se otevírá prostor nejen pro vizualizaci rozsáhlých
souborů, ale i pro jejich souběžné zpracování a analýzu. Tato technicky orientovaná
oblast již dávno není výsadou několika málo lidí z vybraných firem, ale naopak se
postupně stává součástí běžného života. Zde se nachází prostor pro vytváření cest,
jak se můžou její možnosti integrovat do malých a středních podniků a být využívány
každodenně širokým spektrem jedinců.

Technologie virtuální reality umožnuje velmi dobrý rámcový náhled a vyhledávání
souvislostí, což se pochopitelně nejvíce projeví při práci s rozsáhlými prostorovými
daty, kde lze s výhodou využít změnu měřítka zájmového prostoru k analýze detailů.
Potenciálně řešitelných technických úloh je celá řada, ať již se jedná o simulace
montáže, vizualizace dat získaných experimentálním měření, či vizualizace ryze
simulovaných dat mechatronických soustav. V rámci přípravy vlastní dizertační práce
bylo při úvodních analýzách zjištěno, že pro některé úlohy je virtuální realita v
současném stavu poznání a vývoje příliš zjednodušující nebo naopak nepřiměřeně
detailní, a je tedy diskutabilní, zda je tato metoda adekvátní. Naopak vývoj vizuální
analýzy velkých datových souborů s využitím virtuální reality není v takové fázi, aby
mohl být a byl využíván v technické praxi masivně, přestože má poměrně velký
potenciál. Zmíněný vývoj je akcelerován nástupem nových technologií, které jsou
souhrnně začleňovány do problematiky Industry 4.0. V ČR byl stanoven jako jeden
z bodů Národní výzkumné politiky INICIATIVA PRŮMYSL 4.0. (Národní iniciativa
průmysl 4.0 2016). Výhodnější a přehlednější zpracování dat získaných měřením, by
umožnilo zvýšení efektivity během jejich zpracování. To by v konečném důsledku
znamenalo úsporu časových nároků i eliminaci potenciálních chyb, kterých se lze
dopustit při pouhém statistickém zpracování, bez zahrnutí souvislostí spojených
s řešeným problémem. Naopak přílišný důraz na postranní vlivy, jejich časový průběh
je rovněž nekonstantní, může rovněž vést ke snížené schopnosti rozpoznávat hlavní
vlivy. Pro splnění výše zmíněných požadavků, je potřeba hledat nové a alternativní
cesty, místo pouhé nástavby nad aktuálně existující. Proto byly v rámci řešení této
práce nejprve použity konvenční technologie a následně, na základě úvodních analýz,
byly navrženy způsoby využívající nejnovější technologie.

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

Hybnou silou výzkumu v uvedených oblastech, jsou stále rostoucí požadavky na
produktivitu. Mechanické komponenty strojů musejí snášet enormní zatížení v
nepřetržitých provozech s minimální ztrátou energie, která má v souvislosti s
rostoucími cenami energií stále větší vliv na cenu vyráběného produktu. Zároveň mají
energetické ztráty řadu nepříznivých vlivů na životnost i přesnost výrobních strojů.
Mimo to, musí koncepce stroje už ve fázi návrhu, plně umožnit splnění budoucích
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kritérií v oblasti interakce stroj – obsluha, ať už se jedná o zmínění dopadů hluku,
vibrací či například ergonomie. (Bunse et al. 2011)

Ještě před dvaceti lety byly stroje stavěny s mnohem jednodušší koncepcí, bez
počítačového řízení a procesy, které na nich probíhaly, byly mnohem snadněji
analyzovatelné. Navíc jejich návrh probíhal čistě s ohledem na maximalizaci funkčních
parametrů, jako jsou výkon nebo rychlost. V současné době je při vývoji zohledněna
také délka technické životnosti nových strojů a stejně tak se výrazněji klade důraz na
náklady spojené s provozem strojů. Tuto změnu pohledu způsobily nařízení, která
regulují energetické dopady strojů po celou dobu jejich plánované životnosti (Life Cycle
Assessment) (Duflou et al. 2012; Kočí 2010). Tyto dopady je nutné analyzovat a
vyhodnocovat (ČSN EN ISO 14040: 2006), protože rozměrné soubory dat získané
měřením pracovního cyklu obráběcích strojů, mohou být bez přehledné návaznosti na
právě probíhající úlohu a další souvislost, obtížně vyhodnotitelné. Z těchto
komplexních souvislých procesů je velmi obtížné jednoduše eliminovat bezpečností
rizika, energetické ztráty i konstrukční závady.

Životní cyklus (technická životnost) u moderního CNC obráběcího stroje je až 20
let, takže je důležité pro úspory hledat metody, které mohou být aplikované na
stroje/mechatronické soustavy ve fázi vývoje, produkce i nasazení ve výrobě. Hybnou
silou v oblasti poznávání využití virtuální reality, jsou v současnosti národní iniciativy,
které se nazývají například Industry 4.0 (Německo), ale byly i jinak nakopírovány do
různých národních výzev jako například Smart Industry (Holandsko), Catapult (Velká
Británie) l'Usine Nouvelle (Francie) and Made Different (Belgie). Velkou výhodou
těchto projektů je, že se daří zapojovat jak vládní organizace, tak i firemní sdružení a
vývojové instituce.

Česká republika je dle reportu světového ekonomického fóra, na 42. místě
hodnocení „Networked readiness index“. Digitalizace je nezbytnou, skutečně základní
podmínkou pro realizaci systémových a kybernetických principů, pro realizaci
inteligentních výrobních systémů a služeb. Nicméně 4. průmyslová revoluce není jen
o ní. Index připravenosti zemí sestavený firmou Roland Berger řadí ČR mezi
„tradicionalisty“. To znamená země, které dosud těží z aktuálního potenciálu, ale zatím
neudělaly kroky, které můžou vést k razantnějšímu posunu do úplně nové éry.
Vzhledem k šíři dopadu, musí tato filozofie proniknout do myšlení celé společnosti

 Na úvod je možné definovat, že Smart systém je v podstatě reflexe na výše
zmíněné požadavky na výrobní systém, to tedy znamená, že tento systém musí
poskytnout správné informace, vždy na správném místě. Toto samozřejmě klade
extrémní nároky na velikost dat. Jejich analýza může být zaměřena na vyhledání
obtížně popsatelných, a tedy i dohledatelných informací, což je nepochybně jednou
z výzev. Dále ale může být analýza využita k převodu dat na informace, a tím ke
zmenšení velikosti uložených dat a především k optimalizaci datového toku.
Každopádně bude rostoucí využívání počítačově řízených strojů vést, k vytváření
dalších statistických dat, která mohou být využita pro výše zmíněné informace.

Překotný vývoj, který prodělává počítačová grafika, resp. virtuální realita
v posledních letech, díky neustálému zvyšování technických možností a rostoucím
výkonům výpočetní techniky, umožňuje nejen zpracování rozsáhlých dat, ale i jejich
souběžnou vizualizaci a postprocesing (Häfner et al. 2014). Tato technicky orientovaná
oblast již dávno není výsadou několika málo lidí z vybraných firem, ale naopak se
postupně stává součástí běžného života a otevírá prostor pro vytváření cest, jak se
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můžou její možnosti integrovat do malých a středních podniků a být využívány
každodenně širokým spektrem jedinců.

Z teoretických prací i dalších dokumentů a norem je zřejmé, že požadavky na
analýzy z oblasti environmentálních aspektů, mezi které patří analýza energetických
toků i plnění norem pro hluk a vibrace, neustále rostou. Stejně jako to, že existuje více
možných řešení, jak dosáhnout zlepšení uvedených hodnot. Proto je nezbytné, hledat
univerzální řešení vhodné pro analýzu dat obecně souvisejících s počítačově řízenými
stroji. Například tedy prostorová interpolace neznámých bodů v rámci analýzy hluku,
již nezapadá do rámce této práce. Samotný modul pro výpočet šíření, je totiž soudě
podle rešeršní práce, samostatný vědní úkol a celkový přínos pro ověření otázek
týkající se použitelnosti analýzy dat ve virtuálním prostředí by tomu neodpovídal.
Vstupním bodem tedy budou vždy vytěžená nebo částečně předzpracovaná data.

2.1 VIRTUÁLNÍ REALITA VE VIZUALIZACI DAT

Využití imerzní virtuální reality pro podporu práce s daty, resp. pro úlohy analýzy
rozsáhlých soborů technických dat, kde jako pracovní prostředí je využita virtuální
místnost CAVE1, se již autoři zabývali v minulosti (Wijayasekara et al. 2011). V tomto
případě je využito pokročilé zpracování množství rozsáhlých databází o několika
úrovních. Systém jako celek byl verifikován na datech, které mapují podmínky a
výkony větrných elektráren a využívá pokročilých systémů zpracování dat známých
jako data mining2, které považuje za stále více nepostradatelné s tím, jak roste objem
a komplexnost dat, které musí být zpracovány. Vizuální vyhodnocování informací
vytěžených z dat, pak považuje za pokus zahrnout člověka do procesu vyhodnocování.
Autor zdůvodňuje použití imerzní složky tím, že pokud se toto řeší zjednodušením do
2D prostoru, může to znamenat zásadní ztrátu důležitých prostorových a topologických
informací. Autoři elegantně využili výpočetní sílu CAVE, do které integrovali modul pro
zpracování dat. Tato myšlenka je zásadní v tom, že vedle sebe staví dvě stejně
důležité části, nezbytné pro úspěšnou analýzu, zpracování dat a vizualizaci dat.
Zatímco pro zpracování dat je potřeba výkonný procesor, tak pro vizualizaci je potřeba
dostatek grafického výpočetního výkonu. Vzhledem k verifikaci na rozsáhlých datech
týkajících se energetických toků je možné částečně považovat tyto zkušenosti za
částečně inspirativní.

Další autoři vytvořili definici standardů pro vizualizaci dat z měření energetických
toků (Obr. 2.1), konkrétně využitím virtuální reality pro analýzu energetické efektivity
strojů. V první části je rozebrána transformace 2D vizualizace pomocí Sankey do 3D
a výhody tohoto řešení ve srovnání s jinými přístupy. Autoři patří k prvním, kteří
navrhují zobrazení naměřených dat stroje ve 3D, za účelem jejich vizualizace v imerzní
virtuální realitě, přičemž pro reprezentaci využívá tzv. Sankey diagramů. Autoři
používají 3D vizualizaci jen jako náhradu pro 2D vizualizaci, kterou sami považují za
příliš abstraktní. Přestože jejich návrh poskytuje velmi přímý přístup k analýze
rámcových souvislostí mezi měřenými proměnnými díky jejich symbolickému
znázornění, neumožnuje dostatečně detailní inspekci ani žádným jiným způsobem
neusnadňuje hledání extrémů a jejich souvislostí mezi extrémy. V tomto směru existuje

1 Počítačově řízené virtuální prostředí.
2 Analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací
z rozsáhlých souborů dat.
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prostor pro navržení komplexního softwarového řešení, s cílem řešit různě velké a
komplexní soubory dat a jejich vzájemné souvislosti.

Obr. 2.1 Vizualizace s využitím Sankey diagramu (Neugebauer et al. 2011)

3 VYMEZENÍ CÍLE PRÁCE

Na základě rešerše byl vytyčen cíl integrovat sběr, postprocesingu, analýzu a
vizualizaci dat do jednoho souhrnného výstupu nazývaného časový vizualizační
protokol stroje (ČVP). Tento úhel pohledu umožnuje zacílit optimalizaci výrobního
procesu dle jeho charakteru. Experimentální ověření je vhodné provést na kusové
výrobě s velkým seřizovacím časem.

Cíle práce jsou:

· Vytvoření definice časového vizualizačního protokolu stroje, který bude
zobrazovat časový průběh hodnot vybraných veličin a bude umět porovnávat
různé dosažené výsledky stejného procesu.

· Vytvořit a následně ověřit algoritmy pro vyhledávání a zpracování anomálií v
datech s nesouměrnými kmity a střední hodnotou, jejichž výstupy budou
graficky zobrazeny.

· Ověření analýzy dat ve virtuálním prostředí pomocí časového vizualizačního
protokolu.

4 ČASOVÝ VIZUALIZAČNÍ PROTOKOL

Na základě dat získaných rešeršní činností byl definován virtuálně podporovaný
proces. Takový proces musí umožnit zobrazování informací, které musí být velmi
jednoduše čitelnéSouhrnně se tedy jedná o Časový vizualizační protokol (ČVP), kdy
v rámci této práce jsou řešeny vybrané provozní vlastnosti stroje, nicméně obecně
může být časový vizualizační protokol vztažen i k procesu nebo zařízení.

V případě ČVP s podporou imerzní virtuální reality jde stále o virtuální podporu
procesu. Zásadní rozdíl mezi virtuální podporou a plně virtuálními technologiemi je
v účelu i velikosti bariér pro implementaci. Podporovaný proces není z virtuálního
prostředí přímo řízen, postrádá interaktivitu ale ne zpětnou vazbu pro uživatele.
Nevyžaduje akce pro běh ve fyzickém prostředí, ale také neumožnuje běh korigovat.
Proto je snadnější na implementaci, jeho podstatou je synergie se systémem
kontinuálního zlepšování. Podpory virtuální reality je možné využít více způsoby. V
prostředí virtuální reality pro potřeby výuky a školení zaměstnanců a jejich
přezkoušení. Stejně tak je možné nebo pro hledání rozdílů, vyhodnocování a práci
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s daty, které byly zaznamenány během předcházející realizace. Nicméně pro práci
s imerzním ČVP je vstupní podmínkou, že operátor úlohu zvládne bez zpětné vazby a
soustředí se na práci. Tuto interaktivitu postrádá virtuální systém především proto, aby
nerušil uživatele od plynulého a plnohodnotného plnění svého účelu a cíle, kterým je
poskytovat informace, které jsou v danou chvíli a na daném místě potřebné.

Další rozdíl, který lze popsat je, že u ČVP není cílem řídit proces na základě
informací, ale zjednodušit, zpřesnit rozhodování, kde je nezbytné mít klíčové informace
v předzpracované podobě, což znamená, že těchto informací může být méně, ale zato
musí být mnohem exaktnější. Rovněž je nezbytné označit data, která k rozhodování
nejvíce přispěla. Pokud bychom tyto možnosti popsali z hlediska sumy toku dat, tak
zatím co ve virtuální realitě teče nejvíce dat mezi operátorem a systémem, u ČVP teče
v tomto směru dat nejméně.

Obr. 4.1 Pyramida imerze

Pro možnost zapojení vizualizace ve výzvě Industry 4.0 je důležité nadefinovat
framework (rozhraní) s možností variability měření v případě měření na jednom stroji,
s možností zahrnutí a porovnání výsledků v globálním pohledu v případě měření
procesu nebo výrobní linky.

5 3D MODEL STROJE

Ve stroji jsou vhodně zvoleny energetické uzly, zpravidla odpovídající částem, na
kterých proběhlo měření. Každý z nich reprezentuje spotřebič, který má určitou
mechanickou konstrukci. Dále jsou zahrnuty konstrukce nezbytné pro instalaci
spotřebiče. Všechny tyto konstrukce jsou v rámci zjednodušení, převedeny na
primitivní tělesa pomocí substituce hraničními kvádry. V dalším kroku jsou stejným
způsobem vytvořeny části, z pohledu simulací energetických toků sice nezajímavé,
nicméně důležité pro správné pochopení topologie stroje.

Využití principu hraničních kvádrů, v literatuře často nazývaných bounding box je
také v případě, že sice byly poskytnuty kvalitní 3D data, avšak je potřeba v rámci
inspekce chránit know-how výrobce. Bylo ověřeno praktickým testem, že i velmi
jednoduchá reprezentace stroje (Obr. 5.1) je dostatečná pro technickou analýzu.
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Obr. 5.1 Zjednodušený 3D model stroje

5.1 DETAILNÍ 3D MODEL STROJE

Vyšší úrovně vizualizací vyžadují pro realizaci detailní 3D data. Tyto však nejsou
velmi často k dispozici a stejně tomu bylo i v případě stroje použitého pro
experimentální měření. V souvislosti s tím byl vytvořen a aplikován postup tvorby 3D
modelu stroje.

K vytvoření byly použity výkresové pohledy (nárys, půdorys a případně bokorys)
ve formátu CAD čárové grafiky a software Autodesk Inventor. Na základě společných
bodů pohledů, jsou tato data správně orientována v prostoru, čímž lze vytvořit 3D
model v dostatečné úrovni detailů.

Tak, jako v případě testovaného stroje, nemusí být vždy ani 2D data ve formátu
čárové grafiky vždy dostupná. Jedná se zejména o případy starších strojů, kde se
dělají analýzy před nebo po rekonstrukci. Ty lze extrahovat alternativně například z
katalogů ve formátu PDF, a to pouze za předpokladu, že výkresová data jsou v
katalogu ve vektorovém formátu. K extrakci dat z PDF, byl použit open source3

vektorový grafický editor Inkscape, který umožňuje načítat PDF soubory v nastavitelné
kvalitě a exportovat je do CAD formátu DXF. Ve stejném softwaru je také možné
převést bitmapovou4 grafiku na vektor. Tento přístup, ač se může na závěr zdát
triviální, umožnil odstranění bariér pro implementaci ČVP, a pomocí aplikačního využití
výše zmíněných programů, vytvořit experimentální studii energetických toků stroje
FUE(Q) 125 EFEKTIV instalovaného v závodě TOS KUŘIM – OS, a.s. v Kuřimi.

3 Software šířený pod jednou z licencí, která je zdarma a umožnuje svobodně software používat i
upravovat.
4 V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů, ve vektorové pomocí
geometrických obrazců.
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Obr. 5.2 Tvorba 3D dat z 2D pohledů extrahovaných z katalogu

6 ANALÝZA PEAKŮ

Možnost pro snížení odběru stroje, nezbytného pro vykonání určité úlohy, se
skrývá v efektivním managementu spotřeby. V rámci řízení spotřeby, mohou být
některé specifické, aktuálně neproduktivní komponenty, vypnuty. Zatímco vypnutí a
zapnutí je extrém, který lze snadno rozpoznat bez detailní analýzy, ostatní důležité
změny nemohou být rozlišeny, pokud není analyzován menší interval dat. V rámci
pracovního procesu může nastat několik scénářů, jejichž vyhledání a analýza by měla
být podporována softwarem.

· Redukce celkového odběru energie založená na analýze grafu odběru během
stacionárních a neprodukčních časů stroje (Kübler et al. 2013).

· Identifikace poškození povrchu součásti založená na špičkách výkonu.
· Sledování stavu stroje založené na srovnávání dříve naměřených dat spotřeby

na stejném kusu.
· Množnost reportu o dopadech na životní prostředí pro jednotlivé součásti,

přesným vyjádřením spotřeby energie z její výroby.
· Oznámení peaku ve spotřebě energie, jako například zvýšení celkové spotřeby

v po sobě jdoucích operacích, které mohou naznačovat odchylky a
nesrovnalosti plánu procesu.

· Zjistit odchylky spotřeby jako například rozdíl, resp. zvýšení spotřeby při
opakované výrobě stejných součástí, které může být indikací problému ve
výrobním procesu.

Musí tedy poskytnout informace o hlavních extrémech u libovolné měřené veličiny.
V rámci vývoje analýzy peaků byly diskutovány dva druhy průběhů měřené veličiny,
okamžitý odběr a spotřeba od začátku práce stroje. V případě průběhu okamžité
spotřeby dochází k prudkým nárůstům měřené veličiny. Pro vlastní práci byla jako
zájmová oblast zvolena část grafu, která by měla zobrazovat pojezdy ve virtuální
krychli různou rychlostí posuvu. Na celkovém grafu (Obr. 6.1) není v označené
zájmové oblasti (červená čára, která zobrazuje spotřebu osy Y), nic vidět, a to
především proto, že poměr spotřeby této osy je v porovnání s ostatními velmi nízký.
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Obr. 6.1 Průběh okamžité spotřeby osy Y

Vstupem do analýzy peaků je tabulka hodnot měřené proměnné y, rovnoměrně
rozložených v čase. Seznam použitých proměnných je:

· Okno – délka intervalu, na kterém je provedena analýza
· Průměr (Mean) x i ⋯

· Filtrování (inf)

· Směrodatná odchylka (stdDev) S i ∑ y i x i

· Kde y  je filtrovaná hodnota y ∗ 1 ∗ y 1
· Tabulka peaků (peaks)

if (Math.Abs(y[i] - Mean[i - 1]) > práh * stdDev[i - 1]
{
if (y[i] > Mean[i - 1]) peaks[i] = 1; else peaks[i] = -1;
yf[i] = inf * y[i] + (1 - inf) * yf [i - 1];
}
else yf[i]=y[i];

Grafické vyhodnocení průběhu lze vidět na obrázku níže (Obr. 6.2). Výhodou je,
že využitá funkce je vhodná jak pro okamžitou spotřebu s velkými změnami a pulzy,
tak pro analýzu celkové spotřeby, kde jsou extrémy vyobrazeny nejčastěji plochými
peaky. Výhodné je rovněž použití okna, které umožnuje flexibilně měnit úroveň
zobrazených detailů v souladu s informacemi získanými v rámci rešeršní práce.

Obr. 6.2 Grafické vyhodnocení analýzy peaků
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Mimo ověření správnosti přístupu pro definici ČVP byly zmapovány příklady
optimalizací, jejichž dopad může být v softwaru vyhodnocen:

· Redukování spotřeby u vrtání a čelního/stranového obrábění, pomocí nastavení
řezných podmínek na dostatečně vysokou hodnotu. I za podmínky požadavku
na změnu nástroje. Úsporou může být zkrácení doby, po kterou je nutné nechat
zapnuté externí komponenty (např. čerpadlo a systém řízení).

· Spotřeba vrtání hlubokých děr může být redukována pomocí adaptivního cyklu
vrtání s výplachem5, pokud je tento cyklus prováděn podle potřeby snímáním
řezné síly.

· Spotřeba může být také redukována synchronizací akcelerace a deakcelerace
vřetena s posuvem os rychloposuvem.

7 SBĚR DAT

V obrobně firmy Kompan, která spolupracovala na měření se nachází celkem čtyři
CNC frézky různých koncepcí. Firma Kompan projevila zájem o monitoring a analýzu
strojů z následujících důvodů, jejich společným jmenovatelem je potřeba rozšířit
kapacity obrobny.

· Stroje popsané v přehledu strojů níže, vykazují odlišné pracovní časy ve
srovnání s ostatními stroji.

· Definovat prostory pro kontinuální zlepšování.
· Získat data pro definici resp. mapu ideálního stroje. Z něj chce mít podnik patrné

různé varianty nového stroje a jejich dopad na cenu a efektivitu práce stroje.
Cílem je tedy vytvořit více než jen specifikaci předávacího kusu.6 Cílem je stanovit

konkrétní lokální analýzu, která prokáže, že nový stroj bude skutečně splňovat zvolený
poměr cena a výkon pro vybraný zkušební panel, pro všechny ostatní současné panely
a pokud možno i pro všechny budoucí panely. Protože, jak již bylo v úvodu tohoto
odstavce zmíněno, některé prvky jsou otázkou dlouhodobého a zřejmého trendu, proto
je možné jej do analýzy rovněž predikovat.

Situace ve společnosti Kompan není pro získání dat a následnou analýzu úplně
vhodná, protože stroje neumožnují vyčítání dat z řídicího systému, nicméně tento
problém může zatěžovat více uživatelů ČVP, a proto bylo potřeba hledat nové a
alternativní řešení. Do této možnosti bylo investováno značné úsilí, protože za
předpokladu přechodu na Smart Factory je nezbytné mít možnost tyto údaje
vyhodnotit, a to nejen v rámci této firmy.

Pro monitoring nových strojů je možné využít výstup do datové sítě. U strojů
starších by mělo být nezbytné, pro vysoce přesný spolehlivý výstup, instalovat nějaký
způsob odměřování přímo na pravítka stroje, nicméně podmínky nepřetržité výroby a
rizika velkých škod neumožnují zásahy do strojů. Nakonec byl z důvodů značné

5 Způsob vrtání hlubších otvorů, kdy nástroj po vyvrtání části hloubky odjede plně ze záběru
rychloposuvem. To umožnuje přesušení třísky, vyčištění otvoru a ochlazení nástroje. Následně se
cyklus opakuje tak dlouho, až je dosaženo plné hloubky otvoru.
6 Zkušební díl pro prověření garantovaných parametrů stoje v praxi. Dodavatel nabízí stroj s předem
poptanými kvalitativními parametry (čas obrobení a kvalita povrchu) určitého kusu a tyto jsou fyzickým
ověřeny v rámci předání stroje.
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jednoduchosti pro instalaci využit systém pro rozpoznávání peaků polohy rychlosti
nástroje z vizuálních dat.

Původní záměr využít pro monitoring extrakci značek z obrazu nebylo možné
uskutečnit z více důvodů. Ukázalo se jako velmi obtížné pokrýt stroj značkami tak, aby
byly vždy kompletně viditelné, často docházelo k překrytí značek hadicemi médií nebo
vlastní konstrukcí stroje. Vzhledem k rozsahu pohybu os a velkému zrychlení, které
má i přes dobré osvětlení a rychlou závěrku vliv na ostrost, by musely být značky velmi
velké, aby je software rozpoznal.

Proto bylo nakonec od využití jádra pro rozpoznávání z knihovny GRATF (Kirillov
2012) upuštěno a využity principy, které jsou založeny na kontinuálním sledování
videa, kdy bylo využito grafické knihovny pro strojové učení ACCORD respektive jejího
rozšíření ACCORD.NET extensions. Místo rozpoznávání značek, tak byly sledovány
rohy a hrany, které značky obsahovaly, tak aby mohlo být využito stávajícího měření.
Jednotlivé rohy byly v programu přiřazeny do třídy, která tvoří značku. V této třídě se
rovněž sleduje historie polohy značky, tak aby mohla být na závěr procesu uložena do
souboru ve formátu CSV7. Nejmenší počet bodů pro sledování značky jsou 3. Nicméně
je, ale vhodné jich zvolit více, aby byl software schopný poskytovat výstup i v případě
překrytí jednoho z bodů.

Z hlediska spojitého sledování polohy jednotlivých bodů fungoval software
spolehlivě i v případech, kde sledování značky selhávalo vlivem rozmazání. Aby bylo
možné označit měřící zařízení za způsobilé, je v následujících kapitolách vyhodnocena
opakovatelnost metody a její opakovatelnost a reprodukovatelnost (Kapitola 8.1).

8 VIZUALIZACE PEAKŮ

Samotné grafy obsahují velké množství bodů, které jsou neustále vykreslovány,
čím jsou kladeny zbytečně velké nároky na výpočetní výkon, aniž by zobrazení takto
malých detailů v tomto měřítku mělo nějaký přínos. Za tímto účelem byla vylepšena
dříve vyvinutá technologie analýzy peaků, která navíc odpovídá mantře zobrazování
informací. Proto byla navržená technika snižování úrovně detailů založená na
výstupech z analýzy peaků (kapitola 6). Zjednodušeně lze popsat práci části programu
uvedené níže tak, že v rámci vykreslování grafu ze všech bodů (i) při momentálním
hodnocení na intervalu okna o velikosti (j), přičemž tato velikost je vztažená k úrovni
zvětšení, resp. počtu aktuálně zobrazených bodů na časové ose, je pro každé takové
okno vyhledána hodnota s nejvyšší směrodatnou odchylkou, kde zároveň program
vyhodnotil peak. Tato hodnota je pak přičtena k bázi průměrné hodnoty a zobrazena.
if (i + j < StdDev.Length && StdDev[i + j] > maxStd && peaks[i + j]!=0)
{
max = i + j;
maxStd = StdDev[i + j];
Graf.Points.AddXY(Time, (Mean[max] + maxStd * peaks[max]));
}

7 Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami
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Obr. 8.1 Komparační graf s redukovanou úrovní detailů

Bylo provedeno měření s cílem zjistit rozdíly mezi prací s daty s plnou a sníženou
úrovní detailů (Obr. 8.1). Pro vlastní analýzu by vybrán proces vrtání 33 otvorů.
Změření délky procesu v sekundách bylo provedeno celkem 10krát v každém ze dvou
párů dat, kterými jsou první a druhé měření s plnou a sníženou úrovní. Pro
vyhodnocení vlivu byla využita rozšířená nejistota měření.

√
1

1 ̅ kde, (3.1.)

uA je standardní nejistota typu A,
 sx je směrodatná odchylka,
 n je počet naměřených hodnot,
 x jsou naměřené hodnoty,
̅ je aritmetický průměr naměřených hodnot.

S pravděpodobností 95% leží pravá hodnota v intervalu, jehož šíře je daná
rozšířenou nejistotou ∆ ̅.

∆ ̅ ∙ kde, (3.2.)

součinitel k pro konfidenční 95% interval pravděpodobnosti pro 10 měření je 2,26.
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Záznam a vyhodnocení opakovaných měření [s]

Měření 1, detaily Měření 2, detaily
 xi Plné Snížené Plné Snížené
1 186,94 191,02 187,72 190,70
2 187,72 190,70 186,96 191,00
3 186,22 190,82 187,72 190,70
4 187,74 190,70 186,94 190,90
5 185,46 190,70 187,74 190,70
6 187,74 190,90 187,72 190,82
7 186,22 190,70 187,72 190,70
8 186,96 190,70 187,72 190,70
9 186,96 190,88 186,96 190,70
10 186,22 190,70 188,28 190,82

̅ 186,82 190,78 187,55 190,77
0,25 0,037 0,14 0,034

∆ ̅ 0,56 0,083 0,32 0,077

Plné / Snížené
98%

Plné / Snížené
98,3%

Tab. 8.1 Tabulka měření časového intervalu

Závěrem analýzy přesnosti použité metody je, že hodnoty změřené na datech
s plnou i sníženou úrovní detailů, jsou vzájemně odpovídající. Průměrná hodnota se
sníženou úrovní detailů je odlišná o 2%, což je dáno rozdílem mezi subjektivním
určením a vypočteným začátkem peaku a nepřesností vzniklou snížením úrovně
detailů. Tato hodnota je pro symbolickou analýzu dostatečná. Zajímavým zjištěním je,
že práce s daty se sníženou úrovní detailů vykazuje výrazně nižší nejistotu.

Obr. 8.2 Vizualizace nejistoty změřených hodnot
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8.1 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI MĚŘÍCÍHO SYSTÉMU

Pomocí postupů cg, cgk lze kvantifikovat statistické veličiny jakosti měřidla, a to
strannost a opakovatelnostŠířka tolerance měřidla je stanovena na 20% šířky
tolerance měřeného rozměru. Hodnoty těchto indexů určují způsobilost měřidla pro
daný účel, ke kterému má sloužit na základě na základě velikosti tolerance měřeného
rozměru. Tabulka na konci kapitoly (Tab. 8.3) určuje mezní hodnoty pro schválení,
nebo zamítnutí měřidla. (Pernikář 2005).

Indexy cg , cgk   určují, zda výsledek měření kontrolního etalonu leží
pravděpodobností 99,73% ve zvoleném pásmu tolerance měřidla. Přesnost měřícího
systému, který umožňuje zpracování obrazu z kamery, byla ověřena pomocí srovnání
s Etalonem. Jako etalon sloužilo Renishaw ballbar QC20-W, které se skládá z těchto
komponentů:

· Vlastní ballbar (Přesný teleskopický lineární snímač s dvojicí přesných koulí na
obou koncích).

· Dva přesné magnetické držáky, z nichž jeden je připevněn ke stolu stroje a
druhý k vřetenu stroje nebo vřeteníku.

V rámci měření byly pořízeny tři sady dat:

· Data ze sondy ballbar, kde software Renishaw vypočítá hodnoty polohové
přesnosti (kruhovitost, odchylka kruhovitosti) v souladu s mezinárodními
normami ISO 230-4 a ANSI/ASME B5.54. a zároveň dokáže stanovit
exaktní hodnotu posuvové rychlosti.

· Zároveň s měřením pomocí sondy bylo provedeno měření pomocí systému
zpracování videa a pohyb stroje nasnímání kamerou byl zpracován dle
postupu uvedeného v kapitole 7.

· Následně byla pořízena kalibrační data, kdy nástroje exaktně objížděl
virtuální čtverec, který určuje obálku kruhového pohybu při měření pomocí
sondy ballbar. Tyto polohy pak byly využity pro odměření poloh v kruhovém
zobrazení.

Obr. 8.3 Stroj MCV-754 s nainstalovanou sondou ballbar



17

Index způsobilosti měřícího zařízení (MZ) Cg (Index způsobilosti) vyhodnocuje
přesnost měřícího zařízení na základě následujících vztahů:

0.2 ∙
6 ∙ kde, (3.1.)

T - zvolený toleranční rozsah,
sg - je výběrová směrodatná odchylka výsledků měření kontrolního etalonu.
̅ - je výběrový průměr výsledků měření kontrolního etalonu.

Rozšířený index způsobilosti Cgk vyhodnocuje přesnost měřícího zařízení na
základě následujícího vztahu:

0.1 ∙
3 ∙

kde, (3.2.)

̅ - střední hodnota,

xe - hodnota etalonu.

Změřené rychlosti posuvu [mm/min]

Nominální 500 xe 500,2 Tolerance 60  = 503,21 Sg = 0,73
503,3 502,5 504,2 502,7 503,7 504,3 504,1 502,9 502,3 502,7

502,7 503,2 503 503,2 502,7 503,8 504,1 503,8 501,9 502,5
503,7 504,1 501,9 502,5 503,5 503,4 504,3 503,2 503,9 502,2

Nominální 2500 xe 2498,3 Tolerance 300  = 2481,18 Sg = 2,72
2483,2 2481,6 2475,3 2480,5 2483,3 2476,8 2481,3 2484,9 2482,7 2483,4
2482,1 2479,9 2476,6 2480,6 2481,8 2483,5 2481,2 2475,5 2479 2486,3
2485,4 2483,1 2481,5 2479,6 2481,1 2480,2 2478,8 2483,5 2480,7 2482,1

Nominální 7500 xe 7457,8 Tolerance 900  = 7522,04 Sg = 4,43
2483,2 2481,6 2475,3 2480,5 2483,3 2476,8 2481,3 2484,9 2482,7 2483,4
2482,1 2479,9 2476,6 2480,6 2481,8 2483,5 2481,2 2475,5 2479 2486,3
2485,4 2483,1 2481,5 2479,6 2481,1 2480,2 2478,8 2483,5 2480,7 2482,1

Tab. 8.2 Tabulky změřených hodnot
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Hodnoty indexů způsobilosti [-]
 Nominální 500 2500 7500
Cg  2,74 3,68 6,77
Cgk 1,36 1,58 1,94
Způsobilé Ano Ano

1,33 Měřící zařízení je způsobilé pro měření rychlosti posuvu
s uvedenou tolerancí

1,33 Měřící zařízení není způsobilé pro měření rychlosti posuvu
s uvedenou tolerancí

Tab. 8.3 Tabulka hodnot indexu způsobilosti (Montgomery 2009)

Vzhledem k tomu, že vypočtená hodnota indexů způsobilosti je větší než hodnota
pro stanovení způsobilosti měřidla v tabulce výše (Tab. 8.3), tak lze konstatovat, že
s uvedenou tolerancí je měřidlo způsobilé.

8.2 OPAKOVATELNOST A REPRODUKOVATELNOST METODY

Při praktické realizaci měření většinou nelze zajistit neměnné podmínky měření
(podmínky opakovatelnosti). Skutečné podmínky měření se obvykle mění (nejčastěji
se jedná o změnu pracovníka, který měření provádí), a proto se provádí hodnocení
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření (R&R – Repeatability & Reproducibility).
Jedním z přístupů k hodnocení R & R je metoda průměru a rozpětí v souladu s
metodikou QS 9000 MSA 4. vydání (ČSPJ 2011), jejíž aplikace probíhá v následujících
krocích:

Obr. 8.4 Rozdělení celkové variability zaznamenaných dat (Bednář 2007)

Vyšetření způsobilosti se provádí na několika skutečných výrobcích. Výrobky plní
z pohledu této metody role etalonů. Skutečné hodnoty etalonů však není potřeba
zjišťovat – nemají žádný vliv na výsledek. Metoda spočívá v opakovaném měření
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jednoho rozměru několika různých kusů stejného výrobku několika pracovníky (každý
pracovník měření hodnot skupiny výrobků několikrát zopakuje), zjištění
opakovatelnosti EV (variability měřicího zařízení při opakovaném měření jedním
pracovníkem), reprodukovatelnosti AV (variability hodnocení při opakovaném měření
různými pracovníky) a celkové variability měření R&R% vyjádřené v procentech
vzhledem k toleranci výrobku nebo vzhledem k proměnlivosti procesu (variabilitě
výrobku). Opakovatelnost a reprodukovatelnost je možné pomocí této metody
posuzovat individuálně. (Bednář 2007)

R&R%  Slovní hodnocení, systém měření
< 10% je přípustný vzhledem k procesu, resp. tolerančnímu rozpětí
10% - 30% je podmíněně přípustný vzhledem k procesu resp. tolerančnímu

rozpětí, závisí na poměru ceny nápravy a významnosti sledované
veličiny.

> 30% není přípustný vzhledem k procesu resp. tolerančnímu rozpětí.
Tab. 8.4 Hranice pro přípustnost R&R měřidla vzhledem k procesu

Při měřeních opakovatelnosti a reprodukovatelnosti byla kamera umístěná
záměrně odlišně, aby se ověřil vliv jiného nastavení. Snímková frekvence
videozáznamu pořízeného kamerou GoPro HERO 4 je 50 snímků/s, a tak lze odečítat
hodnoty po 0,02 s.

O
pe

rá
to

r

M
ěř

en
í Změřené hodnoty pro peak číslo [s], tolerance 0,4 [s]

Průměr [s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A    1 4,95 4,94 4,94 4,86 4,92 4,95 4,86 4,92 4,93 4,86 4,913
2 4,95 4,93 4,94 4,87 4,92 4,95 4,87 4,93 4,94 4,87 4,917
3 4,95 4,94 4,94 4,86 4,92 4,93 4,86 4,93 4,94 4,86 4,913

Průměr 4,95 4,937 4,94 4,863 4,92 4,943 4,863 4,927 4,937 4,863 A = 4,914
Rozsah 0 0,01 0 0,01 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 A = 0,008
B    1 4,93 4,94 4,92 4,86 4,95 4,95 4,86 4,92 4,97 4,87 4,917

2 4,94 4,95 4,94 4,88 4,93 4,95 4,88 4,91 4,97 4,88 4,923
3 4,93 4,96 4,94 4,87 4,92 4,94 4,87 4,92 4,97 4,87 4,919

Průměr 4,933 4,950 4,933 4,870 4,933 4,947 4,870 4,917 4,970 4,873 B = 4,919
Rozsah 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0 0,01 B = 0,0149
Průměr
součást 4,942 4,943 4,937 4,867 4,927 4,945 4,867 4,922 4,953 4,868

 = 4,917
Rp = 0,0866

počet operátorů = 0,0115

R Max i Min ii R0 = 0,00533

Tab. 8.5 Změřené hodnoty operátorů A a B
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Vyhodnocení se provádí na základě tolerance výrobku a v tabulce níže (Tab. 8.6)
označeno jako A nebo na základě celkové proměnlivosti výrobku TV (variability
výrobního procesu) v tabulce níže jako varianta B.

Vyhodnocení Ozn. Hodnoty [s] A [%] B [%]
Opakovatelnost EV 0,00679 10,19 23,99
Reprodukovatelnost AV 0,00356 5.34 12,57
Opak. a reprod. R&R 0,00767 11.51 27,08
Proměnlivost kusu PV 0,02727 40.90 96,26
Proměnlivost celková TV 0,02832
Počet rozlišitelných kategorií ndc 5,01 [-]

Tab. 8.6 Tabulka vyhodnocení

Variabilita  systému  měření  je  vzhledem  k procesu i k požadavkům  zákazníka
podmíněně způsobilá. Rozdíly mezi opakovatelností a reprodukovatelností jsou
přijatelné.

9 IMERZNÍ ČVP

Na základě rešerše a řady experimentů bylo zjištěno, že je u virtuálně
podporovaného procesu kontraproduktivní poskytovat operátorovi najednou velké
množství informací přesto, že současné technologie toto výkonnostně zvládají, naopak
je nezbytné se zamyslet, jak vizuální reprezentace může umožnit zobrazení dat, která
jsou buď právě potřeba, nebo si operátor vybere sám tím, že uskuteční jednoduchou
akci. Níže jsou reverzně popsané důležité vlastnosti, které každá moderní virtuální
analýza musí mít a je u nich zaveden jak český, tak anglický název, aby mohly být
následně publikovány.

· Kritické filtrování (Point to critical) - sledování pohybu hlavy ve virtuálních
brýlích spolu se změnou pozice ovladačem Daydream je uživatelsky velmi
přívětivé. Umožňuje to v libovolný okamžik roztáhnout detail přes celý pohled a
zároveň s daty pracovat ovladačem.

· Časová závislost (Timeflow) – byla realizována pomoci hustoty a velikosti koulí
vizualizujících dráhu nástroje. Hustota je na základě experimentálního ověření
dostatečná na to, aby zobrazila rozdíly v lokální rychlosti.

· Úrovně detailů (Various levels of details) – kromě možnosti přibližování
operátorem byla technika využita technika zvětšení počtu bodů aktuálně
frézovaného detailu.

· Imerzní rozměr (Extra dimension) – na začátku kapitoly bylo uvedeno, že osa
Z má, co se týká důležitosti, největší význam. Díky imerzi, je tomu tak i
z hlediska zobrazení informací. Souřadnice osy Z, je tím, že body vystupují
nahoru nad plochu polotovaru, vnímána intenzivněji než ostatní.
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Obr. 9.1 Telefon LG G3 s ČVP kapsování

Pro analýzu byla použita vizualizace toku, která je vytvořená z objektu, jejichž
vzájemná vzdálenost a jejich průměr je úměrný sledované veličině. Může se jednat
opět o rychlost pohybu (případ Kompan) nebo o vyobrazení spotřebované energie. Na
základě dříve rešeršní práce byl do vizualizace implementován i náhled okamžité
práce stroje. Ten barevným přechodem vytváří představu o pohybu stroje
v následujících několika vteřinách a kvalita jeho vyobrazení je úměrná vzdálenosti
pozorovatele. Na rozdíl od výše zobrazené vizualizace křivkou, kde se ze statického
náhledu uživatel nedozví nic o dynamice pohybu stroje, poskytuje tento přístup, díky
vizualizaci toku ve virtuální realitě pro uživatele, poměrně jasné informace i pokud je
vizualizace v čase zrovna pozastavena. Příklad vizualizace pohybu stroje na základě
fiktivního programu je níže (Obr. 9.2).

Obr. 9.2 Schéma definice vizualizace rychlosti podél dráhy nástroje

Pro identifikaci dat, při porovnávání různých strojů, byla použita barva (CNC2
zelený a CNC3 modrý). Na následujícím obrázku (Obr. 9.3), je na první pohled zřejmé,
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že celkem 8 kapes není obrobeno identicky. Rozdíl se nachází na modrém stroji, kdy
je polovina ze 4 modrých kapes frézována značně nižší rychlostí než identicky
vypadající geometrie vpravo dole.

Obr. 9.3 Celková vizualizace porovnání strojů CNC2 a CNC3

Obr. 9.4 Nalezená odchylka ve frézování kapes

Stoj CNC2 obrobil jednu sadu kapes za 13 sekund a jinou za 4,8 sekundy (36 %
času) na průběhu práce stroje (Obr. 9.4) je to mnohem méně viditelné. Řešením
nalezených odchylek, tedy úpravou postprocesoru byli pověření kolegové z firmy,
která postprocesor dodala.

10 ZÁVĚR

Vizualizace rozsáhlých dat většinou poskytuje diametrálně odlišný pohled než
jejich zpracování pomocí statistiky, proto je potřeba důsledně prostudovat a vyhodnotit
jak pozitivní, tak i případné negativní dopady tohoto následného zpracování. Časový
vizualizační protokol. Vytyčeným rámcovým cílem, k němuž postupně směřují veškeré
dílčí cíle, je vytvoření časového vizualizačního protokolu z měření (ČVP). Ten
umožňuje více než jen prosté časové zhodnocení, v tomto případě obráběcího,
procesu. Za podmínek Mass Customization totiž nemusí být každá součást takto
jednoduše porovnatelná. Navíc existují mimo času, nezbytného pro výrobu, i další



23

klíčové parametry v procesu obrábění. Například vliv analýzy kvality povrchu a
zmetkovitosti na základě frekvence vibrací. Proto byla funkce ČVP od svého začátku
koncipována taky, aby mohla být využita univerzálně, i když zatím byla prakticky
aplikována pouze na měření spotřeby energie a analýzu pohybů jednotlivých os stroje.

10.1 TEORETICKÝ PŘÍNOS PRÁCE

V této dizertační práci je prezentován nový způsob vizualizace informací ve
virtuální realitě. Na základě analýzy metod pro vizualizaci informací autor navrhl
rozšíření s vyšší užitnou hodnotou, a to imerzní ČVP. Jsou definovány konkrétní kroky
nezbytné k vytvoření a uložení vizuálního protokolu. V něm jsou spolu s výstupy
uložena i veškerá nezbytná data, která byla pro jejich sestavení použita (podmínky
řešení). Ukládání všech dat, tedy i okolností analýzy, může umožnit vyšší
transparentnost analýz, které budou na základě ČVP formulovány v letech
následujících a jednodušší vzájemné porovnání. Hlavním teoretickým přínosem, je
definice souboru čtyřech základních požadavků, jež je nezbytné se držet při tvorbě
ČVP.

Důležitým teoretickým výstupem je návrh metodického postupu pro vytvoření 3D
modelu stroje tam, kde model není dostupný a dále vytvoření teoretických modelů pro
kontinuální zpracování videa pro aplikace, kde není možný přímý výstup z řídicího
systému stroje. Tyto situace sice nemusí nastat vždy, protože k moderním strojům
stále častěji bude dostupný 3D model a možnost výstupu dat z řídicího systému,
nicméně je možné, že vytvořené řešení bude aplikováno na starší stroje.

10.2 PRAKTICKÝ PŘÍNOS PRÁCE

Požadavkem z průmyslové praxe byla celková analýza a případná optimalizace
procesu CNC obrábění, která vyplynula zejména, avšak nejen, z požadavku firmy
KOMPAN. Komplikované procesy obrábění na strojích za podmínek Mass
customization totiž vyžadují diametrálně odlišný přístup než stejný požadavek za
podmínek sériové produkce. Na základě tohoto požadavku pak byla navržena analýza
pomocí imerzní ČVP. Reakce a ohlas na úvodní výstupy z analýzy a potenciální úspory
byly značné. Za plného provozu se podařilo v relativně krátkém období zvládnout
monitoring, vytvořit předběžnou metodiku analýzy, navrhnout a provést úpravy
v programu. Tyto úpravy byly ihned experimentálně implementovány a ověřeny v
porovnání. Už jen prvotní závěry vytvořené v době psaní této práce, ukazují na
potenciální úspory v částkách statisíců a byly široce diskutovány v nadnárodní
korporaci s více než 1000 zaměstnanci.

10.3 PEDAGOGICKÝ PŘÍNOS PRÁCE

Řešení, které vzniklo pro práci s daty stroje, bude využíváno studenty nejen při
výuce, ale i při praktických projektech. Tyto projekty mohou být řešeny na školním
demonstrátoru popsaném, na kterém již nyní řeší studenti řadu úloh. Dostupnost
tohoto imerzního řešení odpovídá dostupnosti běžného počítače, takže je velmi
pravděpodobné, že potřebný hardware bude velmi brzy součástí každé domácnosti, a
tak umožnuje každému jednotlivému studentovi pracovat na dalších aplikacích,
postavených na základě této práce, v domácích podmínkách.
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10.4 NÁMĚTY K DALŠÍMU ROZVOJI

Za nejdůležitější směry dalšího rozvoje se dají považovat aplikace, kde se
souběžně monitoruje a vyhodnocuje měřená veličina za pohybu stroje. Zde za
standartní situace při zpracování ve dvourozměrném prostoru vzniká obtížně
přehledný graf a zde je atraktivní použití imerzní virtuální reality. Podle přístupu a
naměřených dat, může být ČVP, tak jak je definován, vhodný i pro analýzu celých
procesů, a to nejvýše po dílčích změnách. Zde by dráhu reprezentoval materiálový tok
a měřenou veličinou může být například rychlost zpracování na pracovišti. U nových
strojů je pak možné využít čtení hodnot přímo z řídící jednotky stroje.
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Abstrakt
Tato dizertační práce se zabývá studiem využití virtuálních technologií pro analýzu

provozních vlastností stroje. Provozními vlastnostmi stroje jsou parametry, které určují
použitelnost stroje pro splnění daného úkolu, a to navíc v určeném čase a za daných
podmínek. Patří mezi ně parametry, které mohou být změněny na základě požadavku
zákazníka, například velikost stolu a nejvyšší otáčky vřetene až po parametry
ovlivněné od počátku konstrukčním řešením stroje jako je přesnost polohování nebo
hodnota zrychlení v osách nebo spotřeba.

V první části jsou stanoveny obecné požadavky na vizualizaci informací a ty jsou
následně v kapitole věnující se časovému vizualizačnímu protokolu experimentálně
ověřeny. Tato práce prezentuje původní experimenty za účelem stanovení základních
požadavků pro vizualizace měřené veličiny, v tomto případě posuvové rychlosti.
Ověřením použitelnosti při zobrazení těchto vlastností na podkladových datech
zobrazující změnu polohy stroje je potvrzena platnost čtyř základních požadavků pro
visuální práci s daty s využitím imerzní virtuální reality. Hlubší poznání práce
s vizualizacemi datových soborů umožní analyzovat komplikovanější souvislosti
v rámci delšího časového úseku, vyšší transparentnost a jednoznačnější výstupy
analýz.

Abstract
This dissertation deals with the study of the use of virtual technologies for an

analysis of operating characteristics of a machine. Operating characteristics of a
machine are parameters that determine the usability of the machine to accomplish a
certain task in addition to the specified time and under the certain conditions.  These
include parameters that can be changed based on customer requirements, for
example, the table size and the highest spindle speed to the parameters influenced
from the start of the machine design such as positioning accuracy, acceleration value
in the axes or consumption.

The first part sets out general requirements for visualization of information and
these are subsequently verified experimentally in the chapter devoted to the time
visualization protocol. This thesis presents the original experiments to determine the
basic requirements for visualization of a measured quantity, in this case the feed rate.
By verifying usability when displaying these properties on the underlying data showing
machine position change, the four basic requirements for visual data processing using
immerse virtual reality are validated. A deeper insight into the work with data will enable
to analyse more complicated relations within a longer period, greater transparency and
clearer outputs of analysis.


