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Anotace 
 

V předložené disertační práci je popsáno využití prostředků virtuální reality 

pro řízení technologických procesů. Úvod práce je věnován přehledu současného 

stavu v oblasti využití prostředků virtuální reality v průmyslu. Dále jsou zde 

představeny předpoklady a zásady pro využití prostředků virtuální reality. 

Podstatná část se zabývá tvorbou univerzálních prvků pro tvorbu 3D modelů a 

softwarového prostředí 3D MaEfs pro interakci se vniklým modelem a jeho 

nasazení v praxi, tzn. nasazení a realizace 3D MaEfs na úpravně uhlí.  

 

Klíčová slova: 

Virtuální realita, operativní řízení, 3D model, MaEfs, úpravna 

 
Summary 

 

In the present dissertation is described the use of virtual reality for 

management of technological processes. Introduction is devoted to the overview 

of the current status of the use of virtual reality tools in the industry. A substantial 

part deals with the creation of universal elements for creating 3D models 

and creating a software environment for 3D MaEfs interaction with shown model 

and its use in practice. That means deployment and implementation of 3D MaEfs 

in coal preparation plant. 

 

Keywords: 

Virtual reality, operational management, 3D model, MaEfs, coal preparation plant 

  



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

2 
 

2013 

Čestné prohlášení 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracoval samostatně, podle 

pokynů školitele, s použitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana č. 

1/2010 disertační práce a autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním 

řádem pro studium v doktorských studijních programech Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava.  

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové 

stránce HGF VŠB-TU Ostrava.  

 

 

V Ostravě 30. Srpna 2013      Ing. Martin Kijonka 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

3 
 

2013 

Motivace 
 

Hlavní myšlenkou je tvorba virtuálního světa z měřených a řídících veličin, 

který není přímou kopií reálného hmotného světa, ale zobrazením vlastností 

sledovaných systémů a dějů v nich. Většina současných komerčních aplikací pro 

podporu operativního řízení používají pouze dvourozměrného vyjádření. 

 V disertační práci je aplikován třetí rozměr pro vylepšení orientace a 

přehlednosti a tímto může být vylepšen a urychlen proces rozhodování. Virtuální 

realita dále vylepšuje práci se simulačním modelem, protože pozorovatel – řídící 

pracovník - se vnoří do prostředí virtuálního světa a může si jednotlivé veličiny 

prohlížet ze zcela jiného úhlu. Tento nový vjem řízeného nebo simulovaného 

prostředí dá řídícímu procesu zcela jiný rozměr a přispějí k lepšímu přehledu o 

výsledcích jednotlivých variant.  

Chtěl bych poděkovat svému školiteli doc. Dr. Ing. Oldřichu Kodymovi, 

kolegům prof. Ing. Vladimíru Strakošovi, DrSc., Ing. Romanu Danelovi, Ph.D. a 

dalším kolegům z Institutu systémů a řízení za pomoc a konzultace při realizaci 

disertační práce.  
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1 Úvod  
 

Virtuální realita je uměle vytvořený svět, do kterého člověk vstupuje skrze 

„dveře“ uměle vytvořených podnětů, které působí na naše smysly. Člověk se tedy 

tímto stává součástí uměle vytvořeného světa a je schopen ho ovlivňovat a dále 

utvářet podle svých představ. Mnoho lidí si termín virtuální realita asociuje jako 

součást zábavního a herního průmyslu. 

Hlavní smysl využití prostředků virtuální reality však nespočívá v těchto 

oblastech. Vlastně již od počátků evoluce těchto prostředků v šedesátých letech 

minulého století, kdy byla představena „Sensorama“, směřovalo využití spíše do 

oblasti vědy a vzdělávání. Musela však uplynout ještě dlouhá doba, aby se 

zejména vizuální část virtuální reality blížila původním představám prvních 

průkopníků v tomto oboru.  V dnešní době se virtuální realita postupně stává 

nedílnou součástí všech vědních oborů, zdravotnictvím počínaje a kosmickým 

výzkumem konče, většinou jde však o pokus co nejvíce se přiblížit vzhledu a 

tvarům předmětů a jiných objektů reálného světa.  

Svět kolem nás je dnes možné měřit téměř v každém jeho bodě a z mnoha 

různých aspektů. Vznikají rovněž databáze takovýchto naměřených hodnot. 

Takovýchto databází je pak možné využít pro modelování různých situací, nebo 

zkoumání různých zákonitostí. Zde je třeba se zamyslet, jak reálný systém převést 

na trojrozměrný model, který bude oproštěn od nepodstatných detailů, ale zároveň 

aby zůstalo povědomí o struktuře a vztazích v reálném systému. A právě řešení 

takového úkolu je součástí této práce. 

Virtuální realita má tedy pomoci hodnocení situace jedním pohledem. Nejen 

ekonomický přínos virtuální reality spočívá zejména v její možnosti reprezentovat 

data v přehledné a srozumitelné podobě a odhalování souvislostí a zákonitostí 

mezi daty. Třetí rozměr je využit pro vylepšení orientace a přehlednosti a tímto 

může být vylepšen a urychlen proces rozhodování. Uživatel se zaměří jen na 

důležité aspekty pro rozhodování, protože ty nepodstatné, které by v reálném 

světě byly rušivým elementem, je možné z uživatelova pohledu odstranit. 
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. V této práci je tedy snahou uchopit stávající prostředky výpočetní techniky 

pro tvorbu jistého virtuálního světa, který se však svou povahou nesnaží o kopii 

reálného světa. Důležité je nejdříve definovat prvky takovéhoto nového virtuálního 

světa, a to tak, aby splňovaly podmínky přehlednosti, jednoduchosti a 

univerzálnosti. Dalším důležitým bodem je tvorba rozhraní, které uživateli umožní 

výběr takových dat za určité období, která jsou pro daný systém v daném 

okamžiku podstatná. Je důležité, aby pomocí tohoto rozhraní mohlo docházet 

k rozdílným způsobům vyhodnocování dat. Snažíme se o to, aby takovýto systém 

byl univerzálně použitelný pro různé typy reálných systémů.  
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2 Přehled současného stavu v oblasti 
využití prostředků virtuální reality v 
průmyslu 
 

Pro účely disertační práce byl zpracován přehled o současném stavu 

problematiky týkající se předmětu disertační práce, kterým je oblast využití 

prostředků virtuální reality v oblasti výroby. V dnešní době již existuje několik 

oblastí, pro které jsou prostředky virtuální reality ve výrobě využívány.   

První z nich je oblast sledování výrobních procesů – to zahrnuje i 

předvýrobní simulace a analýzy, které se dnes mohou provádět za přispění, nebo 

zcela ve VR (virtuální realitě).  

Druhou oblastí je řízení výroby, kde má virtuální realita velký potenciál a 

může v budoucnu nahradit stávající 2D (dvourozměrné) vizualizační prostředí i 

s možností zásahů do sledovaného prostředí.  

Třetí a neméně důležitou oblastí je zobrazování velkého množství dat 

z výrobního procesu ve 3D (třírozměrné) prostředí. Zde musí být uvažován 

psychologický aspekt (jak lidé vnímají objekty VR – virtuální reality) a jak zajistit 

názornost, jednoznačnost, přehlednost těchto objektů na malém prostoru – a to za 

účelem využití těchto objektů pro reprezentaci dat tradičně reprezentovaných grafy 

a čísly, které se stávají ve velkém měřítku již nepřehlednými. Přitom nejde o 

převod grafů do 3D podoby. Jde o zobrazování velkého množství dat přehledně a 

intuitivně s využitím prostředků virtuální reality. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Datová stěna, Mackinlay 
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2.1 Sledování výrobních procesů 
 

Počítačové simulace umožňují monitorování a analýzu chování systému 

bez toho, aby byl tento systém fyzicky sestaven. V následujícím textu bude 

představeno několik prací zabývajících se touto tématikou.  

2.1.1 Možnosti virtuálního inženýrství v oblasti 
produkčního a procesního návrhu 
 

Virtuální prototypovací techniky začínají být rozsáhle používány v průmyslu 

po celém světě, jelikož poskytují vysokou funkcionalitu ve vyhodnocování za nižší 

cenu. Tedy umožňují inženýrům uvažovat o problémech s předstihem, a to ještě 

ve fázi návrhu produktu. Tento přístup také usnadňuje komunikaci při návrhu 

produktu / procesu řešení sporných otázek mezi inženýry z různých oborů.  

Virtuální prototyp - VP - je 3dimenzionální model ve virtuální realitě (VR), 

který se snaží co nejvěrněji napodobit cíl (či "real-world"), kterým je objekt (nebo 

kolekce objektů), systém, složité situace, či životní prostředí. VP má určité 

vlastnosti, které ji odlišuje od ostatních modelů či prototypů.  

Patří mezi ně:  

1. Vzhled vlastnosti - VP musí mít přesnou geometrii, topologii, vzhled, 

charakteristiky cílové části objektu, systému, nebo prostředí. 

2. Simulace vlastností - VP by měl být schopen napodobit inženýrské nebo 

vědecky založené vlastnosti, včetně chování s real-time odezvami. 

3. Reprezentace kritéria - VP je digitální nebo počítačová reprezentace. 

4. Pojící kritéria - VP musí mít schopnost propojit VR technologie a grafiku, 

včetně podpory semiimmersivních nebo immersivních aplikací. Případně je 

VP vymezena jako inženýrský, nebo vědeckých VR model, který může 

"napodobit" nebo simulovat chování cílového systému (či objektu), reakcí, 

vzhledu a geometrie se stupněm realismu srovnatelné se skutečným 

systémem nebo objektem. 
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Je nutné upozornit na rozdíly mezi VP a počítačově podporovaným 

navrhováním/výrobu (CAD/CAM), protože tyto VP na rozdíl od CADU/CAMU 

umožňují interakci (např. procházení, zapnutí stroje, upnutí nástroje) a mají 

všechny výš uvedené vlastnosti. S pomocí odpovídajících haptických rozhraní 

může VP poskytovat silovou zpětnou vazbu na uživatele, v závislosti na typu 

fyzické aktivity tohoto uživatele. VP slouží nejen při návrhu nových např. továren, 

ale i při přestavbách již existujících [1]. 

 

Obrázek 2 VP továrna 

 

 

Obrázek 3 VP detail úchopu 
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 Virtuální prostředí se rozdělují do několika kategorií. V následující tabulce 

jsou kategorie vyjmenovány i s jejich aplikací v praxi. 

 

Tabulka 1 Hlavní kategorie VP 

 

2.1.2 Aplikace virtuální reality v simulacích 
výrobního procesu 

 

Virtuální realita poskytuje intuitivnější spojení mezi počítačem a člověkem, 

je úspěšně aplikována v mnoha odvětvích, od rychlého vytváření prototypů, přes 

vědecké vizualizace až po vzdělávání. Je zde mnoho možností pro aplikace VR ve 

výrobním procesu. Shrnutí této oblasti je uvedeno v tabulkách těchto aplikací a v 

tabulce typů VR [2]. 

 

 

 

 

 

Kategorie Aplikace 

Virtuální navrhování produktů Automobily, lodě 

Manufacturing (simulace na úrovni 
továrny, virtuální návrhy montážního 

procesu, virtuální návrhy nižších 
výrobních procesů) 

Návrh procesních úkolů, jako je analýza plánů na 
úrovni továrny, montážní analýzy, simulace 

procesu stříhání kovů, atd. 

Příbuzné technologie 
Technologie virtuální reality, včetně VR prvků 

vyšší úrovně, jako jsou senzory a hmatově 
založené zařízení 
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Tabulka 2 Typy systémů VR 

VR systém Neimersivní VR Poloimersivní VR 
Plně imersivní 

VR 

Vstupní zařízení Myš, klávesnice a 
trackball 

Joystick, spaceballs, 
datové rukavice 

Příkazy hlasem a 
přes rukavice 

Výstupní zařízení Standardní monitor 

Velkoplošná 
obrazovka, velké 
projekční systémy, 
vícenásobné 
projekce 

HMD (náhlavní 
display), cave 
(prostor k pohybu 
interakci a vnímání 
VR) 

Rozlišení Vysoké Vysoké Nízké až střední 

Pocit vnoření –
imerse (od 
immersion) 

Žádný až nízký Střední až velký Velký 

Interakce Malá Střední Vysoká 

Cena Nejnižší náklady Nákladné Velice nákladné 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 4 Plně imersivní prostředí VR 
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Obrázek 5 Oblasti virtuálního inženýrství 

 

Tabulka 3  Shrnutí potenciálu VR ve výrobních aplikacích 

Oblast použití Výhody 

Design 

- design 

Dovoluje celému návrhovému týmu 
pracovat společně ve virtuálním prostředí, 
intuitivní manipulace s modelem a 
funkcionální experimentování… 

- prototypování 
Redukuje množství HW prototypů, 
poskytuje virtuální prostředí pro inovace, 
testování a vyhodnocování. 

Operační management 

- plánování 

Zlepšení porozumění plánům, podpora 
mezioborových diskuzí, interakce a změny 
plánů za běhu, podpora technologických a 
ekonomických modelování 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

23 
 

2013 

- simulace 

Ověření a schválení simulačního modelu, 
zjednodušení porozumění výsledkům, 
virtuální prostředí pro komunikaci o 
výsledcích, dosažení věrohodnosti 
simulace. 

- tréning 
VR jako kopie celého výrobního procesu 
nabízí trénovaným jejich vlastní továrnu 
k učení se v ní. 

Výrobní procesy 

- obrábění, zpracování 

Vyhodnocení proveditelnosti části návrhu a 
výběr nástrojů, umožňuje studovat faktory 
ovlivňující kvalitu, čas zpracování, a náklady 
na základě modelování a simulace 

- montáž 
Redukování času návrhu, předpokládání 
kvality montáže, produkčního cyklu a 
nákladů, demontážní verifikace. 

- kontrola 

Modelování a simulace kontrolního procesu, 
fyzické a mechanické vlastnosti kontrolních 
nástrojů, studium kontrolních metod, 
detekce kolizí, kontrolní plány, faktory mající 
vliv na přesnost kontroly, atd. 

 

2.1.3 Praktický přístup ke 3D modelování rudných 
ložisek a návrh rozvoje podzemní těžby 
 

K činnostem potřebným pro rozvoj dolů patří mimo jiné otvírky šachet, 

chodeb, porubů atd. Počítačové modelování takového systému požaduje plnou 

vizualizaci modelu rudného tělesa a důlních otvírek v jednom plánu. Pro realizaci 

návrhu dolu a jeho rozvoje musí  mít pracovníci v tomto oboru vhodnou 

matematickou průpravu a musí být obeznámeni s počítačovými grafickými 

technikami. V článku je popsán vývoj jednoduchého a praktického přístupu k 

návrhu dolu, modelování a vizualizace důlních těles, která prezentuje užitečnou 

metodiku pro všechny důlní projektanty. Byl použit výkresový výměnný formát 

DXF (Drawing eXchange Format) díky čemuž byl proces návrhu redukován na 

geometrické výpočty. Matematický model použitý v tomto systému poskytuje 
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model rudného tělesa a plánu rozvoje podzemní těžby se šachtami, štolami, 

poruby apod. Aplikace formátu DXF je diskutována spolu s aplikací v jazyce C++ v 

praktickém příkladu. Za účelem vizualizace rudného tělesa a důlních plánů může 

být použit jakýkoliv výkresový editor schopný zpracovávat DXF formát a důlní 

návrháři mohou připravit vlastní vizuální návrh tímto popsaným přístupem [3]. 

 

Obrázek 6 Postup návrhu 

 

 

Obrázek 7 vizualizace rudného tělesa 
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2.2 Řízení výroby 
 

 V oblasti SCADA (supervisory control and data acquisition) systémů se 

v dnešní době vyskytuje jen málo řešení založených na VR. Z  desítek 

prostudovaných zdrojů zabývajících se touto tématikou je většina zaměřena na 

simulaci dějů v podniku pro trénink pracovníku v oblasti bezpečnosti a SCADA, 

kde SCADA systém je klasický 2D a je vytvořen přesný 3D model části podniku. 

Dostupné zdroje nabízející použitelné 3D SCADA systémy jsou komerční a jsou 

spíše raritou. Následuje náhled do několika prací zabývajících se jak 3D HMI 

(Human Machine Interface) a SCADA. 

2.2.1 Řešení HMI ovlivňující technologie VR 
 

Metodu imersivní VR využívá software DYNSIM™ pro emulaci továrního 

prostředí, propojení procesu simulačního modelu s prostorovými modely k 

vytvoření jakéhokoli scénáře s jakým by se uživatel mohl setkat v reálném světě. 

Prostřednictvím stereoskopického HMD uživatel vstupuje do plně imersivního 

prostředí, v němž se může pohybovat po závodě v každém směru. Počítačové 3D 

prostředí zastupující reálné nebo navrhované procesy, má 60 snímků za sekundu. 

Popisované řešení je návrhem firmy INVENSYS Procesní systémy (IPS), 

globální technologické a konzultační firmy. Popsané řešení má být technologií HMI 

příští generace, které bude převratem ve způsobu, jakým inženýři a operátoři 

v zácviku vidí a ovlivňují s továrnou a procesy, na které dohlížejí. Dle videa na 

stránkách INVENSYS jde však stále o prostředí k zácviku a trénování nových 

situací, kde 3D model podniku interaguje s 2D SCADA [4].  

 

 

 

  

Obrázek 8 Příklad ovládání ventilu ve 3D prostředí – uživatel natáčí ovládací prvek 
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2.2.2 3D SCADA grafika pro vodu a odpadní vodu 
 

Tvorba 3D HMI začíná pořízením četných digitálních fotografií každého 

kusu zařízení a tyto fotografie jsou pak převedeny do 3D grafiky. Pak je lze použít 

s HMI programy pro dosažení realistického pohledu. Tuto 3D grafiku je možné 

začlenit do kteréhokoliv z hlavních softwarových balíků, jako Wonderware, 

Intellution, RSView, a Citect. Použitím sofistikovaného softwaru lze snímky použít 

jako náhled na skutečné zařízení.  

Digitální fotografie jsou převedeny do 3D grafiky nerozeznatelné od vodní 

nádrže, čerpadla, armatury, technologického zařízení, potrubí a jiných zařízení a 

ta je začleněna do systému kontroly.  

Provozovatelé mohou sledovat animované změny úrovní, zařízením lze 

rotovat a napodobování skutečného provozu poskytuje operátorům vyšší úroveň v 

chápání a rozpoznávání skutečného chování a reakce zařízení [5].  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 HMI ve 3D 

2.2.3 3D SCADA/DSC rozhraní 
 

ProcessLife™ spojuje informace poskytnuté DCS (Distributed Control 

Systems) nebo SCADA s virtuálním 3D modelem podniku. Model je k dispozici 

příslušným specialistům díky uživatelsky přívětivému a výkonnému vizualizačnímu 
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softwaru. Snadné použití umožňuje specialistům nezběhlým v CAD intuitivní 

přístup k informacím, zatímco výkonný systém umožňuje interakce s DCS nebo 

SCADA událostmi, nebo žádostmi v reálném čase.  

Tento systém umožňuje snazší správu tisíců členů a poskytuje rychlejší a 

intuitivnější pochopení událostí. Některé typy snímačů jsou podporovány 

v reálném čase – senzory vnějšího prostředí (toxických plynů), tlakové nádoby 

(tlakoměry), teploty tekutin [6]. 

Tento systém je ale stále spíše klasický SCADA systém, kde jsou 

zobrazeny přesné 3D modely technologie se všemi detaily. 

 

 

Obrázek 10 Celek 3D SCADA ProcessLife 
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2.3 Zobrazování velkého množství dat 
z výrobního procesu ve 3D prostředí 
 

Existuje několik základních způsobů zobrazování velkého množství dat ve 

3D prostředí. Každý přístup reprezentuje originální řešení dle specifických účelů, 

ke kterým jsou určeny. Z dostupných zdrojů je patrné, že oblast 3D vizualizace dat 

je stále v počátcích a proto je možné přinést do této oblasti nové ideje. 

2.3.1 Perspektivní stěna 
 

Zobrazování dějů či úloh, které pracují s velkým množstvím informací, 

přeplňují zobrazovací plochy, které nepodporují efektivní využití prostoru a času. 

Například případové studie ukazují, že informace často obsahuje lineární 

komponenty, které mohou vyústit ve 2D rozvržení s širokým neefektivním 

poměrem zobrazení. Perspektivní stěna podporuje efektivní využití prostoru a 

času. Když uživatel zvolí položku, zeď se hladkou animací pohybuje s touto 

položkou do středního panelu. Tato animace pomáhá uživateli vnímat objekt 

kontinuálně [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Změna poměru náhledu na perspektivní stěnu 
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2.3.2 Kuželové stromy 
 

Pro vizualizace hierarchických struktur informací se používají kuželové 

stromy. Hierarchie je prezentována ve 3D pro maximalizaci a zefektivnění využití 

obrazovkového prostoru a vizualizaci celé struktury. Kužely se natáčejí dle 

uživatelova výběru [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Kuželové stromy 

2.3.3 Informační krychle 
 

Informační krychle je 3D vizualizace technika nejen pro vizualizaci 

hierarchických informací. Pomocí této techniky jsou informace vizualizovány jako 

vnořené kostky. Vnější kostka odpovídá nejvyšší úrovni dat, zatímco data další 

úrovně jsou zastoupeny jako kostky uvnitř větší krychle. Každá kostka druhého 

stupně obsahuje kostky třetí úrovně, a tak dále. Každá kostka má na svém 

povrchu popisek - štítek.  

Systém zobrazí tyto kostky ve 3D. K zobrazování může být užito jak 

obrazovek, tak i HMD. Uživatel se může otáčet nebo přesunovat krychlemi a také 

můžete zvolit jednu kostku k podrobnému prohlížení. Každá kostka je z 
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poloprůhledných barev, takže uživatel může snadno vidět dovnitř na menší kostky. 

Obrázek 13 ukazuje praktický příklad, který představuje hierarchii Unixového 

adresáře. Přestože tento příklad obsahuje asi 1500 souborů a 50 adresářů, jeho 

zobrazení nezaujímá mnoho prostoru [9]. 

Použité zobrazování je zcela jednoduché a přirozené – principiálně jde o 

koncepci a využití krabice, nebo kontejneru, se kterým se člověk setkává v 

každodenním životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Informační kostka 

2.3.4 Informační krajina 
 

V informační krajině mohou být uzly reprezentovány ve tvaru podstavců 

stojících na rovné ploše s liniemi spojujícími ostatní podstavce pro propojení do 

stromu – k reprezentaci hierarchických struktur. Listy stromu jsou zde 

reprezentovány jako krychle stojící na podstavcích. Toto činí profil podstavců 

úměrný k počtu následnických listů. Výška krychlí reprezentuje atributy, jako 

například velikost datového elementu reprezentovaného touto krychlí [10].  

Jiným příkladem informační krajiny může být krajina, kde jsou data 

reprezentována pomocí 3D mapy pohoří [11]. Mapa zobrazuje míru znalostí v 

oblasti výzkumu stárnutí. Výška každého vrcholu je úměrná počtu dokumentů ve 

vrcholu.  
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Obrázek 14 Informační krajina 

2.3.5 Greenphospore 
 

Jeden z mála komerčních projektů zabývající se zobrazováním 

hierarchických i nehierarchických struktur ve 3D virtuálním prostředí. Stále jde 

však spíše o 3D grafy [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Grafy ve 3D od firmy Greenphospor 
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3 Cíl a obsah disertace 
 

 Hlavní myšlenkou disertační práce je tvorba virtuálního světa z měřených a 

řídících veličin, který není přímou kopií reálného hmotného světa, ale zobrazením 

vlastností sledovaných systémů a dějů v nich.  

 Většina současných komerčních aplikací pro podporu řízení 

technologických procesů používají pouze dvourozměrného vyjádření. V disertační 

práci je aplikován třetí rozměr pro vylepšení orientace a přehlednosti a tímto může 

být vylepšen a urychlen proces rozhodování. Virtuální realita dále vylepšuje práci 

se simulačním modelem, protože pozorovatel – řídící pracovník - se vnoří do 

prostředí virtuálního světa a může si jednotlivé veličiny prohlížet ze zcela jiného 

úhlu. Tento nový vjem řízeného nebo simulovaného prostředí dá řídícímu procesu 

zcela jiný rozměr. 

 Vytvořený virtuální svět bude tvořen ze dvou skupin dat: 

• Data získaná z reálného procesu v reálném čase, ale prezentace bude 

vytvořena z delších časových úseků a to pro oblast operativního, případně 

taktického řízení. 

• Data získaná ze simulačního modelu, které zobrazením ve virtuální realitě 

značně usnadní přehled o akčních zásazích do simulovaného procesu a 

přispějí k lepšímu přehledu o výsledcích jednotlivých variant. 

 Musí být zdůrazněno, že se nejedná o kopii reálného světa a tímto novým 

způsobem zobrazený virtuální svět bude využíván hlavně pro taktické a operativní 

řízení a to proto, že umožňuje zhodnocení velkého množství dat jedním pohledem. 

Nejedná se tedy o real-time řízení, které se musí zabývat okamžitými toky 

materiálů a energií a reagovat bezprostředně na každou významnou změnu.  

 Dílčí cíle: 

• Využití prostředků virtuální reality pro řízení technologických procesů. 

• Vývoj a ověřování nových přístupů v oblasti  řízení technologických procesů. 

• Možnost nasazení v různých odvětvích průmyslových procesů. 
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• Vizuální jednoduchost a přehlednost. 

• Uživatel může do systému zasahovat (simulační model). 

• Ověřování na konkrétní úpravně uhlí. 
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4 Předpoklady pro využití prostředků 
virtuální reality 

4.1 Matematické a programové vyjádření 
prostorových obrazců 

 

Virtuální realita a počítačová grafika jsou neoddělitelné složky pro tvorbu 3D 

modelů a následně celého trojrozměrného vjemu. Uživatelé při procházení scénou 

dostávají aktuální pohledy na objekty scény, což vyžaduje neustálé překreslování 

viditelné trojrozměrné scény v dostatečné rychlosti a kvalitě. Tato neustálá činnost 

je umožněna díky hardwarovým a také softwarovým prostředkům, které využívají 

matematického základu definujícího trojrozměrný prostor, jeho objekty a práci 

s nimi.  

4.1.1 Lineární transformace  
 

Transformace můžeme rozdělit na lineární a nelineární. Mezi lineární patří 

zkosení, otáčení, změna měřítka, posunutí a operace vzniklé jejich skládáním. 

Platí: Jestliže tři body leží na jedné přímce, po provedení libovolné lineární 

transformace budou tři nové body opět ležet na přímce.  

K nelineárním transformacím v počítačové grafice patří ty transformace, při 

kterých dochází ke změnám tvaru objektů. (Např. deformace těles, warping, 

morfing) [13].  

Při vytváření lineárních transformací bychom vystačili s maticí n * n, kde n 

je dimenze vektoru či bodu. Pro lineární transformaci v ploše platí: je-li dán bod 

souřadnicemi x a y pak výsledný bod x‘,y’ je dán vztahy:  

  

kde a11, a12, a21 a a22  jsou parametry lineární transformace. Přehledněji pomocí 

vektorově maticového zápisu:  

(1) 
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Analogicky k transformaci v trojrozměrném prostoru by nám postačovala 

matice o rozměrech 3x3. Ve skutečnosti se přidává k těmto souřadnicím další 

souřadnice w označovaná jako váha (weight). Při používání těchto souřadnic 

hovoříme o homogenních souřadnicích. Potom je bod v prostoru vyjádřen čtveřicí 

souřadnic [x, y, z, w]. Pro snadnější výpočty volíme pro bod w =1 a pro vektor 

w=0. Po provedení transformace bodu nemusí být čtvrtá souřadnice rovna 1 a 

proto je vhodné souřadnice převést na normovaný bod.  

[x´,y´,z´,w´]=[x´/w´, y´/w´, z´/w´, w´/w´]=[x´/w´, y´/w´,z´/w´, 1] 

 Obecně tedy platí: 

 

Výhodnou vlastností lineárních transformací je možnost jejich skládání. 

Skládání transformací se provádí násobením matic a záleží na pořadí, v jakém se 

transformace provádějí. Provedeme-li transformace A1 a poté transformace A2 na 

bod P, musíme matice transformace přidávat zleva P´=A2.A1.P. Takto lze přidávat 

libovolné množství transformací a poté aplikovat na body v prostoru. Tedy nejprve 

se vypočítá výsledná matice z jednotlivých transformací a touto výslednou maticí 

se násobí body v prostoru, což je efektivnější a při větším objemu bodů se 

podstatně zvýší rychlost výpočtu v grafické kartě.  

4.1.2 Posunutí - translation 
 

Posunutí (translation) objektu v trojrozměrném prostoru je určeno vektorem 

posunutí p = (X, Y, Z). Transformační matice posunutí T je tedy 

(2) 

(3) 

(4) 
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4.1.3 Otáčení - rotation 
 

Základem je otáčení kolem jednotlivých os v trojrozměrném prostoru. 

Otáčíme-li o úhel α kolem osy x, bude matice transformace Rx 

 

Pro otáčení kolem osy y o úhel beta a kolem osy z o úhel gama platí: 

 

Otáčení však probíhají i kolem obecné osy, pro tuto eventualitu jsou 

výpočty již komplikovanější. Toto otáčení může být realizováno složením 

transformací otočení kolem os x,y,z, kde však nalezení jednotlivých úhlů není 

snadné. Proto je použito Rodriguesovy formule, která převádí rotační úlohu na 

promítání a skládání několika vektorů. 

 Je dán počátek souřadnicového systému O a jednotkový vektor a. 

Otočíme-li polohový vektor x kolem osy dané počátkem O a vektoru α, dostaneme 

výsledný polohový vektor x´.  

 

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

37 
 

2013 

V maticovém tvaru lze rotaci bodu X přepsat:  

 

kde I je jednotková matice (identita). Obecná rotace je tedy řešena tak, že na ose 

rotace je zvolen bod P[Px,Py,Pz,1], dále je vypočten jednotkový vektor, jsou 

otočeny transformované objekty o daný úhel a zpětným posunutím vrátíme 

výsledek do výchozí pozice. Transformační matice je: 

 

4.1.4 Změna měřítka – scaling 
 

Změnu měřítka je prováděna pomocí změny měřítkových koeficientů sx, sy, 

sz.  

 

Díky této transformace lze vytvořit středovou souměrnost, souměrnost 

podle roviny a osovou souměrnost.  

4.1.5 Zkosení  - shear 
 

Zkosení v prostoru můžeme rozdělit na zkosení ve směru jednotlivých rovin, které 

reprezentují matice Shyz, Shxz a Shxy . 

 

(9) 

(10) 

(11) 
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4.1.5 Programové vyjádření prostorových objektů 
 

V této práci je užito X3D. Také při použití jazyka X3D jako nositele 

vlastností a struktury 3D modelu je viditelnost a překreslování scény delegováno 

na nižší úroveň operačního systému, což zajišťuje API (Application programming 

interface). Přes toto rozhraní se původní model X3D dostane k „shaderu“ na 

grafické kartě. Shader je program určený pro zpracování dat přímo v GPU 

(graphics processing unit). Programovací jazyky pro program shader jsou 

dostupné ve třech variantách závislých na výrobci GPU: 

• High Level shading language (HLSL) pro renderování pomocí Microsoft 

DirectX.  

• OpenGL shading language (GLSL) pro renderování pomocí OpenGL.  

• Cg shading language (CG) univerzální jazyk na základě C.  

V X3D je výběr jazyka pro shader prováděn pomocí uzlu X3DShaderNode. 

Pro úplnost je nutno dodat, že moderní grafické karty nemají jeden druh shaderu, 

nýbrž několik:  

• Vertex shader - na každý vrchol je uplatněna transformace, výsledkem je 

nová pozice vrcholu, nemůže přidávat ani odebírat vrcholy. 

• Pixel shader - na místa mezi vrcholy aplikuje texturu. 

• Geometry shader - umožňuje přidávat či odebírat vrcholy, tím upravuje 

geometrii (pouze u nejnovějších grafických karet) [14]. 

Všechny tyto jazyky využívají pro práci s 3D objekty lineární transformace, 

pomocí nichž jsou realizovány pomocí popsaných operací – operace posunu, 

otáčení, změny měřítka a zkosení.  

 

(12) 
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4.2 Člověk a jeho vnímání 
 

Pro účely této práce je důležité pochopit principy vnímání člověka, aby pak 

mohly být tyto poznatky použity pro tvorbu 3D modelu sledovaného systému tak, 

aby byl tento model přehledný a uživatel mohl také snadno identifikovat případné 

změny v takovémto modelu. 

Jedním z nejdůležitějších smyslů člověka je zrak, jelikož poskytuje člověku 

až 70% informací o okolním světě. Prostřednictvím zraku mozek interpretuje 

barvy, tvary, pohyb a také hloubku prostoru. Díky tomu můžeme například vybrat 

podstatné detaily z celku v prostoru. 

Z dosavadních neurovědeckých výzkumů je zřejmé, že se člověk nalézá 

řešení snadněji, když pochopí strukturu problému a může si jej vizualizovat, tedy, 

že má možnost tvořit si "mentální mapy" problémového prostoru. Jedním z 

užitečných nástrojů jsou geonové diagramy, které mohou sloužit nejen k 

vizualizaci komplexních softwarových struktur, ale také jiných celků. 

Teorie vizuálního vnímání objektů mohou být zhruba rozděleny do dvou 

obecných přístupů: obrazově založené a strukturně založené vnímání. Obrazově 

založená teorie předpokládá, že lidské vnímání ukládá více pohledů na objekt do 

paměti, spolu s uvedením procesů, k vyrovnání těchto obrazů z paměti [15].  

Strukturně založené teorie klade důraz na extrakci 3D strukturální informace o 

objektech k rozpoznávání [16]. To vede k rozkladu zobrazení na vjemová 

primitiva, která se skládají z částic, jako jsou 3D kužely, válce a elipsoidy, spolu s 

informací o tom, jak jsou tyto mezi sebou spojeny. 

Beiderman rozpracoval Nishirovu původní teorii [17] a vtvořil soubor 36 

primitiv zvaných "geons" (geometrické ionty). Na obrázku 16 jsou pod čísly 1 až 5 

znázorněna objektová primitiva – geony. Jestliže jsou propojeny, pak definují 

objekt. Různá propojení dvou stejných geonů definují různé objekty – například v 

obrázku 16 jsou to různá propojení geonů 1 a 4. 
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Obrázek 16 Typy geonů 

 Geony jsou tedy myšleny jako základní prvky, jejichž pomocí můžeme 

vytvořit složitější struktury. Geony však byly spíše používány pro reprezentaci 

předmětů z okolí člověka, například stolní lamy – vytvořené geony 2 a 4, jak je 

vidět v obrázku 16.  

Na základě těchto poznatků z neurovědeckých oborů, tedy konkrétně o 

způsobu lidského vnímání a jeho převodu na jednoduché základní prvky – geony, 

byl tento pojem pro tuto práci přejat. V této disertační práci však dochází k jeho 

zcela jinému nasazení. Zde je uživateli nabídnuto omezené množství těchto 

základních prvků a to pro dosažení jednoduchosti a přehlednosti později tvořených 

3D modelů. Je zde tedy snahou použít právě co nejmenšího počtu typů geonů. 

4.3 Pravidla tvorby základních prvků 3D 
modelu  

 

Pro tvorbu základních prvků 3D modelu zkoumaného systému je nutno dbát 

určitých pravidel, která zaručí srozumitelnost, přehlednost, uživatelskou přívětivost 

a univerzálnost použití takovýchto prvků modelu. Univerzálnost je myšlena ve 

smyslu možnosti sestavování různých 3D modelů různých reálných systémů, kde 

sestavení takovýchto modelů probíhá pomocí univerzálních komponent – 
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základních prvků 3D modelu. Takováto pravidla, stanovená na základě studia 

materiálů o vnímání člověka, jsou detailně popsaná níže. 

4.3.1 Pravidla pro tvary 

Jelikož mají být jednotlivé prvky univerzální a zároveň jednoduché, 

nemohou se podobat konkrétním reálným předmětům, či technologiím. Zároveň 

pro zachování přehlednosti musí být zvoleno omezené množství typů takovýchto 

prvků. Taktéž je důležité volit pro člověka lehce rozeznatelné tvary, které se dají 

snadno rozeznat i z různých úhlů pohledu, což je ve 3D modelech závažné 

kritérium. 

4.3.2 Pravidla pro barvy 

Barvy hrají pro člověka ve vnímání okolního světa důležitou roli. Dva 

objekty 3D modelu mohou mít tedy identický tvar, použitím různých barev pro tyto 

tvary nabývá význam těchto tvarů pro pozorovatele různého významu. Je opět 

nutné neuchýlit se k volbě příliš velké barevné palety barev, rovněž kontrasty a 

křiklavé barvy nepřispívají k přehlednosti modelu. 

4.2.3 Pravidla zajištění návaznosti mezi prvky 

Pro zajištění celistvého vzhledu je vhodné zvolit určitý sjednocující prvek, 

komponentu 3D modelu, který zajistí logickou návaznost jednotlivých základních 

komponent 3D modelu mezi sebou. Takto mohou sjednocující prvky a ostatní 

komponenty vytvořit jasnou kostru celého 3D modelu. Kostra pozorovateli dává 

představu o rozmístění a návaznosti jednotlivých komponent ve 3D modelu a tímto 

také představu o návaznostech v reálném systému. 

4.2.4 Pravidla pro vnitřní děje v modelu 

Jelikož v reálných systémech probíhají různé děje, měl by mít uživatel 

možnost takovéto děje pozorovat. Tyto děje a jejich posuzování vlastně tvoří jednu 

z hlavních oblastí pozorovatelova zájmu. Máme-li definovánu kostru systému, 

probíhají tyto děje uzavřeny uvnitř kostry systému. Je tedy nutné zároveň 

zachovat kostru modelu a zároveň poskytnout uživateli  - pozorovateli – náhled na 
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důležité vnitřní děje. Tento problém řeší možnost polo průhlednosti prvků kostry 

systému.  

4.2.3 Pravidla pro kompletní 3D model 
 

Aby po sestavení kompletního 3D modelu nedošlo k zahlcení uživatelova 

zraku přílišným množstvím vizuálních vjemů a tedy aby se uživatel mohl soustředit 

na jádro problému- vyšetřování systému- musí kompletní 3D model takového 

systému splňovat následující pravidla: 

• Jednoduchost pochopení vztahů v modelu i jeho ovládání. 

• Integrování všech důležitých informací a vlastností. 

• Možnost náhledu z různých perspektiv. 

• Možnost zpřesňujících popisů komponent modelu, ale jen v nutných 

případech, tyto popisy nesmí být pro uživatele rušivé. 

• Minimum zobrazovaných ovládacích prvků. 

• Umožnění uživatelského výběru množství informací zobrazovaných v modelu. 

• Vyvarování se nevhodných barevných kontrastu a barev obecně. 

• Jednoduchý pohyb uživatele ve 3D prostředí. 

4.3 Možnosti vyšetřování systému a zkoumání 
dat 

 

Následující kapitola popisuje možnosti vyšetřování systému a zkoumání 

dat, které nám může 3D model vyšetřovaného systému nabídnout. Jsou zde 

popsány tři vyšetřovací metody nabízené uživateli ve vyvinutém software 3D 

MaEfs, který je detailně popsán v kapitole 5. Jelikož je software 3D MaEfs vyvíjen 

jako univerzální, je samozřejmě možné dle přání uživatele a charakteru 

vyšetřovaného systému tyto metody rozšířit, či pozměnit. Ukázky nastavování a 

použití těchto metod jsou uvedeny v kapitolách 6.1 a 6.2. 
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4.3.1 Aritmetický průměr  
 

Pro základní kvantitativní představu o tocích a využití zásobníků 

zobrazujeme hodnotu aritmetického průměru. Zkoumanými statistickými znaky 

jsou v našem případě velikost toku, respektive výška hladiny v zásobnících, 

sledujeme je pro každý tok a zásobník zvlášť. Počítáme tedy hodnoty  

∑
=

=

n

i

i
x

n
x

1

1
 

 kde ix  jsou výsledky jednotlivých měření toků, resp. výšky hladiny. 

Pro lepší možnosti zkoumání vlastností a jejich vlivu na toky a na hladiny 

v zásobnících dále rozvádíme zobrazování průměrů při navolené hodnotě 

vlastnosti. Základní myšlenkou tohoto přístupu je rozšíření možností analýzy dat. 

Můžeme takto lépe vidět závislost velikosti toků a hladiny v zásobnících na 

hodnotách vlastností. Zjistíme třeba přeplňování zásobníků jen při určité hodnotě 

vlastnosti, které není vidět z průměru všech dat. 

Uvedeme zde obecný příklad pro model zahrnující toky, zásobníky a 

vlastnosti hmoty, která se pohybuje v prostředí popisovaném tímto modelem. 

Uživatel má možnost navolit hodnotu maximum nebo minimum vybrané vlastnosti 

(zda se jedná o maximum nebo minimum je dáno zvolením znaménka větší či 

menší). V databázi budou vyhledána data, která splňují navolenou vlastnost, tedy 

hodnota vlastnosti je větší, než minimum, nebo menší, než maximum. Aritmetický 

průměr bude vypočten pouze pro takto vyhledaná data. 

4.3.2 Směrodatná odchylka 
 

Jakékoli posuzování toků pouze podle průměru může být zavádějící, neboť 

samotný aritmetický průměr nic nevypovídá o tom, „jak daleko“ jsou jednotlivá 

měření od sebe navzájem vzdálená. Jako příklad vhodný k vysvětlení tohoto faktu 

uvádíme následující graf (obrázek 17), který ukazuje dva soubory naměřených 

(13) 
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hodnot (barevně odlišené). U červeně zobrazených měření jsou všechny hodnoty 

poměrně blízko sebe, proto směrodatná odchylka je rovna 10, zatímco u modře 

zobrazených měření je – při stejném aritmetickém průměru – směrodatná 

odchylka rovna 50. 

 

Obrázek 17 Směrodatná odchylka [18] 

Z tohoto důvodu byla do modelu přidána možnost zobrazování směrodatné 

odchylky a sledování variability dat pomocí tzv. pravidel sigma, což bude 

vysvětleno níže v textu. Velikost směrodatné odchylky je také možné sledovat 

v závislosti na navolených hodnotách vlastností podobně jako v případě 

aritmetického průměru. 

Výpočet směrodatné odchylky: 

2

1

)(
1

xx
n

i

n

i

−= ∑
=

σ  

Pro uživatele reálných aplikací nemusí být z pouhého pohledu na hodnotu 

směrodatné odchylky zřejmé, zda variabilita dat je velká nebo malá. Budeme proto 

(14) 
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také zobrazovat procentuální zastoupení naměřených hodnot v intervalech 

).3,3(),2,2(),,( σσσσσσ +−+−+− xxxxxx  

Příklad pro jedno z nejběžnějších rozložení dat kolem průměru popisuje 

následující graf (obr.18), tzv. normálního rozdělení. Z grafu vyplývá, že 68,2% dat 

je v intervalu ),( σσ +− xx , 95,4% v intervalu )2,2( σσ +− xx , atd. 

 

Obrázek 18 Rozložení dat kolem průměru [19] 

4.3.3 Zobrazování toků a hladin dle navoleného 
procenta kapacity 

 

Dalším významným pomocníkem při posuzování stavu toků v systému je 

možnost zobrazení procentuálního zastoupení toků a hladin splňujících určité 

podmínky. Uživatel má možnost navolit procento kapacity, znaménka <, > a 

hodnotu vlastnosti. V modelu pak budou zobrazena pouze data splňující navolené 

podmínky, přesněji řečeno jejich procentuální zastoupení vzhledem k množství 

všech dat. Pro objasnění situace je uveden příklad pro náš model úpravny uhlí.  

Příklad pro zobrazování toků a hladin dle navoleného procenta kapacity. 

Navolíme 90%, znaménko „větší, než“ (>) a (nepovinně) hodnotu vlastnosti 

procento popela < 7%. Pro každý tok a zásobník budou v databázi vyhledána data 

(v našem případě množství uhlí), jejichž hodnota je větší, než 90% kapacity toku, 

resp. zásobníku a zároveň splňují zadanou podmínku pro procento popela. Dále 

(15) 
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bude vypočteno poměrné zastoupení množství takových dat vzhledem ke všem 

datům. Uživatel tak uvidí, jak často se stává, že tok, či zásobník je obsazen z větší 

části, než 90% při splnění navolené podmínky pro procento popela. Je tak možno 

kupříkladu snadněji posuzovat závislosti případného přeplnění zásobníku na 

vlastnostech materiálu, rozhodovat o nutnosti zvětšení zásobníku, nebo nutnosti 

lepší úpravy tak, aby díky jiným vlastnostem uhlí nedocházelo k přeplňování. 

Schematický popis postupu výpočtu pro zobrazování toků a hladin dle 

navoleného procenta kapacity: 

1. Uživatel: Navolení podmínek (condition1 pro procento kapacity, condition2 

pro vlastnost). 

2. Počítač: Výběr z databáze (pro každý tok a zásobník zvlášť). 

3. „select data from tabs where condition1 and condition2;“. 

4. Počítač: Výpočet poměru množství dat splňujících podmínky ke všem 

datům. 

|data all|

|selected data|
=r  

5. Počítač: Zobrazení poměru vypočteného v bodu 3. přímo v modelu 

v podobě procentuálního zaplnění toku, resp. zásobníku. 

%100*rp =  

Pro náš příklad tedy uvidíme v kolika procentech případů (za splnění 

podmínky „procento popela < 7%“) bylo v toku, resp. zásobníku více uhlí, než 90% 

jeho kapacity. 

 

  

(16) 

(17) 
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5 Základní prvky 3D modelu a vývojového 

prostředí 

5.1 Základní prvky  3D modelu 

Při vytváření základních stavebních prvků 3D modelu je postupováno dle 

zásad definovaných v kapitole 4. Samozřejmě nejde jen o prvky stavební, ale také 

o prvky, které budou vyjadřovat děje v reálném systému, tedy budou 

prostřednictvím dat z reálného systému modelovat chování a strukturu reálného 

systému. Je třeba doplnit, že tyto základní prvky jsou dále využity pro univerzální 

software, popisovaném v kapitole 6, který zastřešuje jednak vizuální funkce, tedy 

vlastní 3D model nějakého vyšetřovaného systému, ale i ostatní funkce jako je 

komunikace s uživatelem a prostřednictvím databáze i s reálným systémem.  

Hlavní myšlenkou je vytvořit virtuální svět z měřených a řídících veličin, 

který není přímou kopií reálného hmotného světa, ale zobrazení vlastností 

sledovaných objektů.  Pro dosažení jednoduchosti a přehlednosti je snahou použít 

co nejmenšího počtu typů geonů. Pro využití prostředků virtuální reality pro 

operativní řízení je počet geonů stanoven na tři, tyto budou dále popsány 

podrobně. Stručný přehled je možné vyčíst z tabulky 4. 

5.1.1 Geon válec 

Geon válec hraje ve 3D modelech důležitou roli ze dvou hledisek, a to 

dynamického a strukturního. Reprezentuje tedy aktuální toky a maximální kapacity 

dopravních cest toku. Geon válec je rovněž základem pro tvorbu dalších 

složitějších, ale stále základních struktur, například, jak je popsáno podrobněji 

níže, navazuje skrze spojovací prvek na dělení, nebo sloučení a s jeho využitím je 

možné tvořit cykly a také vstupy a výstupy zásobníků.  
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Aktuální toky (obrázek 19) jsou tvořeny neprůhlednými válci, jejichž průřez 

se mění v závislosti na skutečných změnách toků v reálném zkoumaném systému. 

Takto je možné pozorovat například změny, trendy a i případně odhalit 

neadekvátní chování zkoumaného procesu. 

 

Obrázek 19 Aktuální tok 

Zobrazení maximálních kapacit cest tvoří strukturu 3D modelu. Válce, které 

je reprezentují, jsou poloprůhledné – takto umožňují náhled na aktuální průtoky 

uvnitř struktury. Maximální kapacity cest jsou vyjádřením technických a fyzikálních 

omezení v reálném zkoumaném systému. 

 

 

  

Obrázek 20 Maximální kapacita dopravní cesty (stroje) 

Aktuální tok a maximální kapacita jsou neoddělitelné součásti. V modelech 

se vždy vyskytují společně, jak ukazuje obrázek 21, kde je vidět klasická situace 

aktuálního toku uvnitř maximální kapacity. Může také nastat mezní situace, kdy je 

aktuální tok nulový, pak je náhled roven situaci na obrázku 21 (pouze max 

kapacita). 

 

 

  

Obrázek 21 Aktuální tok se zobrazením maximální kapacity 
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5.1.2 Geon koule a jeho modifikace 

Důležitým prvkem struktury je geon koule a jeho modifikace. Tyto 

modifikace jsou dvě. První z nich je nijak nedeformovaná koule, druhá z nich 

doznala změn ve smyslu změn parametrů základní koule, čímž vznikl tvar druhý 

tvar - elipsoid. 

Centrální prvky větvení toků tvoří neprůhledná koule. Tato varianta, a to je 

třeba zdůraznit, nereprezentuje žádné vlastnosti, ale jedná se pouze o spojovací 

prvek, či jakési rozhraní, dvou nebo více toků. Je to tedy reprezentace místa styku 

dvou, nebo více toků. Tato varianta geonu koule je zobrazena na obrázku 22. 

 

 

 

 

Obrázek 22 Geon koule - spojovací , nebo rozdělující prvek 

Druhou variací geonu koule je elipsoid, který slouží v modelech jako 

součást pro stavbu elementů 3D modelu, které slouží pro reprezentaci cyklů neboli 

transformačních prvků. To může znamenat například úpravu vlastností 

materiálových, či jiných toků a návrat do původní větve. Jako příklad může sloužit 

drtič pevného materiálu o jisté kusovitosti, kde nadsítné se vrací do drtiče a již 

rozdrcený materiál je znovu přiveden na stejné síto.  

 

 

 

Obrázek 23 Modifikace geonu koule - použití pro zobrazení cyklů 
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5.1.3 Geon jehlan 

Geon jehlan má rovněž ve 3D modelech velký význam, jelikož je nutné 

nějakým způsobem reprezentovat důležité vlastnosti, které jsou neoddělitelně 

navázány na toky ve sledovaném systému.  

 

 

 

 

 

Obrázek 24 Geon jehlan 

Prvek vlastnost vznikl z důvodu nutnosti zachycení a sledovaní více 

důležitých vlastností hmoty, či energie ve sledovaném systému. Současně s jeho 

nasazením neklesá celková přehlednost ve 3D modelu. 

Tento prvek je navázán kolmo na maximální tok, základna jehlanu je 

konstantního průměru, k reprezentaci parametru je využito výšky jehlanu. Je 

možno sledovat více parametrů (obrázek 25), kdy jednotlivé parametry od sebe 

odlišuje barva textury jehlanu. Pro možnost porovnání jednotlivých parametrů mezi 

sebou jsou jehlany umístěny těsně vedle sebe. Pro možnost posouzení kritické, 

nebo jinak důležité hodnoty parametru, je možné jednotlivé jehlany uzavřít do 

jejich maximálních obalů. Tyto maximální obaly jsou stejně jako u ostatních prvků, 

jsou reprezentovány poloprůhlednými jehlany. Zobrazení přesných hodnot 

parametru je uživatelsky volitelné. 
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Obrázek 25 Tři prvky s uživatelsky volitelným zobrazením hodnot  

5.1.4 Větvení 

K výstavbě struktury větvení jsou zapotřebí geony koule a válec, včetně 

maximálních kapacit cest a aktuálních průtoků. Geon koule zde slouží pouze jako 

spojovací prvek, který žádným způsobem neovlivňuje vlastnosti stýkajících se 

maximálních kapacit a aktuálních toků. 

Větvení vzniká rozdělením původního 100% průtoku na dvě části. Dle toho, 

kolik původního průtoku větve odvádějí, mění se úměrně průřez vnitřního válce - 

aktuální průtok. 

  

 

 

 

Obrázek 26 Větvení toků 
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5.1.5 Cykly 

Cyklus je tvořen geonem válec a modifikací geonu koule, tedy elipsoidem. 

Modrá barva odlišuje tento důležitý prvek od centrálních prvků větvení toků a to 

proto, aby například průtok přes drtič a návrat na původní síto byl v celkové 

struktuře zřetelný. Toto je zobrazeno na obrázku 27. Cyklus a děje v něm 

reprezentují tu část produktu, která se pro přepracování vrací do původní větve, 

kde při zmíněném příkladu drtiče se nadsítné se vrací do drtiče a již rozdrcený 

materiál je znovu přiveden na původní síto. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 Cyklus a detail cyklu ve struktuře 

5.1.6 Zásobník 

Představitel zásobníku vzniká z geonu válec, avšak postaveného výškou 

válce horizontálně. Stejně jako maximální kapacita cesty je maximální kapacita 

zásobníku zobrazena jako průhledný válec. Aktuální obsah zásobníku je pak 

zobrazen neprůhledným válcem, jehož výška se mění podle aktuálního objemu 

v zásobníku. Příklad prázdného zásobníku je na obrázku 28, zásobník s obsahem 

je vidět na obrázku 29. 
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Obrázek 28 Zásobník prázdný 

 

Obrázek 29 Zásobník s obsahem 

5.1.7 Slučovací prvek 

Slučovací prvek je důležitou součástí struktury. Je tvořen geonem koule a 

geonem válcem, včetně maximálních kapacit cest a aktuálních průtoků. Koule zde 

opět slouží pouze jako spojovací prvek, který žádným způsobem neovlivňuje 

vlastnosti stýkajících se maximálních kapacit a aktuálních toků. 

Rozměr výsledného průřezu aktuálního toku je dán součtem procent 

nejméně dvou vstupních veličin – aktuálních toků. Maximální kapacity cest jsou 

vyjádřením technických a fyzikálních omezení. Příklad takového slučovacího prvku 

je na obrázku 30. 

 

 

 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

54 
 

2013 

 

 

Obrázek 30 Slučovací prvek – spodní pohled 

 

Tabulka 4 Přehled základních prvků 

Geon Průhlednost Reprezentuje Změna 

válec ne aktuální tok průměr 

válec ano maximální kapacita - 

válec ne aktuální kapacita výška 

jehlan ano maximální hodnota 
vlastnosti - 

jehlan ne aktuální hodnota 
vlastnosti výška 

koule ne centrální spojovací 
prvek - 

koule/elipsoid ne cyklus - 

 

5.1.7 Typické využití základních prvků 

Základním prvkem 3D modelu je tok. Jak již bylo řečeno, není podstatné, 

jde-li o tok hmoty - tedy tok materiálový, či jede o toky energetické, nebo jiné. Pro 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

55 
 

2013 

příklad uveďme tok materiálový. Na začátku tohoto toku je hmota - materiál o jeho 

specifických vlastnostech (obrázek 31). 

 

Obrázek 31 Zásobník – hmota o určitém objemu, z něj jehlany s ostatními vlastnostmi 

První takovouto vlastností hmoty je její objem. Tento objem je na počátku 

(vstupu do systému) statický – tedy je například uskladněn, nebo akumulován na 

určitém místě. Pro materiál může být tímto výchozím místem například zásobník. 

Statický objem je v našem modelu graficky vyjádřen válcem konstantního průřezu 

a výšky orientovaný výškou válce vertikálně. (Právě výška válce udává obraz o 

množství hmoty.) Ostatní fyzikální veličiny zkoumané hmoty, které jsou pro právě 

vyšetřovaný systém podstatné, vyjadřujeme pomocí jehlanů odlišných barev s 

podstavou kruhového průřezu, který je opět konstantní. Výška jehlanu 

reprezentuje hodnotu a barva druh dané veličiny.   

Kdybychom systém maximálně zjednodušili, stála by na vstupu do systému 

hmota určitých fyzikálních vlastností - válec reprezentující objem této hmoty s 

jehlany určitých barev a výšek reprezentující ostatní fyzikální veličiny-zásobník 1. 

Na jeho konci, neboli na výstupu systému bychom mohli vidět také takovýto 

zásobník. Avšak hmota urazila určitou cestu ze vstupního zásobníku 1 do 

výstupního zásobníku 2. To, co nyní leží mezi těmito zásobníky, je takzvaný 

BlackBox. Někde uvnitř tohoto boxu probíhají transformace – změny hodnot 

fyzikálních veličin hmoty zásobníku 1. Děje, které probíhají uvnitř tohoto boxu, 

ovlivňují výsledné hodnoty fyzikálních veličin jím procházejících (obrázek 32). Je 

tedy evidentní, že v našem zjednodušení je zanedbán čas – respektive je vyjádřen 

právě změnami na zásobníku 1, kde tyto změny reprezentuje zásobník 2. 
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Obrázek 32 Hmota s vlastnostmi a mezi nimi BlackBox1 

Abychom mohli zkoumat příčiny koncového stavu, nebo dokonce účinně 

ovlivňovat koncový stav fyzikálních veličin hmoty zásobníku 1, je třeba znát 

strukturu systému zatím ukrytou v BlackBoxu1.  

Pro účely reprezentace struktury slouží v našem 3D modelu takzvané 

maximální hmotné toky a maximální kapacity zásobníků uvnitř BlackBoxu1. Tyto 

samotné sice zdánlivě nejsou nejhlavnějšími prvky ovlivňující procházející hmotu, 

ale již na první pohled tvoří jakousi kostru celého systému. 

 

Obrázek 33 Kostra systému a BlackBox2 

Díky této kostře získáváme představu o vztazích mezi prvky systému. Dále 

je tímto vyjádřeno fyzikální omezení dopravních cest a zásobníků. Na obrázku 33 

však vidíme BlackBox2, který je sice menší než BlackBox1, avšak stále je zde 

skryta důležitá část zkoumaného systému, nebo jeho 3D modelu. Touto částí je 

prvek cyklus, v reálném systému jde o nějaký typ fyzikální transformace hmoty, či 

energie. Teprve jeho zařazením může být hotov příklad nejjednoduššího 3D 

modelu reprezentace toků reálného systému. 
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Obrázek 34 Nejjednodušší 3D model toků reálného systému 

5.2 Technická realizace vývojového prostředí 

Technickou realizací se rozumí výběr softwarových prostředků a přístupů a 

následně jejich využití pro realizaci funkčního softwarového prostředí vhodného 

pro sledování a vyhodnocování toků v nějakém reálném systému uživatelova 

zájmu. Pro realizaci tohoto softwarového prostředí, které je nazváno 3D MaEfs, 

bylo využito několik programátorských přístupů a prostředků, které tvoří jeden 

funkční celek. V následujících kapitolách budou tedy tyto prostředky rozebrány a 

také budou podrobněji vysvětleny důležité části a postupy vedoucí k realizaci 

software 3D MaEfs. 

5.2.1 Grafický formát X3D 

Stavebním prvkem vizuálního a interaktivního prostředí virtuální reality, 

které tvoří rozhraní mezi uživatelem a systémem, je v této práci formát X3D. 

Grafický formát X3D z velké části vychází z formátu VRML (Virtual Reality 

Modeling Language - ostatně proto je také někdy nazýván "VRML 3.0"), opravuje 

některé jeho nedostatky a především umožňuje použít i syntaxi zápisu založenou 

na XML (Extensible Markup Language). To s sebou nese celou řadu předností, 

především jednoduché zpracování celého dokumentu pomocí velkého množství 

knihoven a programových API, možnost poloautomatické serializace a 

deserializace prostorové scény do X3D, relativně snadné převody mezi X3D a 

dalšími formáty apod. Poměrně důležitou a přitom praktickou součástí X3D jsou 

takzvané profily. Zjednodušeně řečeno se jedná o to, že v některých případech 
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není nutné či dokonce možné, aby nějaký prohlížeč implementoval celou normu 

X3D, ale pouze její určitou podmnožinu [20]. Aby bylo zcela zřejmé, o jakou 

podmnožinu se jedná, měl by být na začátku každého dokumentu uloženého ve 

formátu X3D zapsán profil, který je vyžadován pro plnohodnotné prohlédnutí 

tohoto souboru. Obsah X3D může být prezentován v X3D prohlížeči – tedy 

webovém prohlížeči s nainstalovaným X3D zásuvným modulem -  plug-inem, nebo 

také nově bez této nutnosti a to díky technologii WebGL. V případě nutnosti může 

být také transformován a doručen do prohlížeče formátu VRML.  

5.2.2 Vývojové a editační nástroje pro X3D 

Formát X3D má textové kódování, tedy k tvorbě a úpravám X3D dokumentu 

mohou být použity základní textové editory typu Poznámkový blok. Existují však 

nástroje umožňující pohodlnější a hlavně rychlejší, kvalitnější a přehlednější vývoj 

X3D dokumentů. Navíc je možno k tvorbě jednotlivých objektů 3D scény použít i 

známé nástroje pro tvorbu 3D obsahu, jako je například 3D studio, a pak využít 

nástrojů pro převod takto vytvořených objektů do X3D formátu. Pro realizaci 

neinteraktivní části modelu byl, pro tuto práci, vybrán volně dostupný vývojový 

systém Vivaty Studio, jehož součástí je i X3D prohlížeč a plug-in. 
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Obrázek 35 Ukázka možnosti zpracování formátu X3D v textovém editoru 

 

Obrázek 36 Ukázka možnosti zpracování formátu X3D pomocí nástroje Vivaty Studio 

5.2.3 Vývoj základu pro X3D vizualizační systém 

Předešlá část nastínila vývoj prostředí virtuální reality. Samo o sobě však 

nemůže toto prostředí sloužit pro získání přehledu o situaci ve zkoumaném 

systému, jelikož takto vzniklé části 3D modelu nejsou nijak spojeny s reálným 

systémem a jejich možnost interaktivity s uživatelem je značně omezená. Je proto 

nutné navrhnout postupy, jejichž pomocí docílíme propojení prostředí virtuální 

reality a výstupů ze zkoumaného procesu. Tyto postupy tedy slouží nejen pro 

změnu vzhledu a chování prostředí virtuální reality na základě změn ve 

zkoumaném procesu, ale také na základě interakce s uživatelem. Nejprve bylo 

nutné tyto nástroje nalézt a vyhodnotit vhodnost jejich použití, jelikož se ale jedná 

většinou o nové metody, bylo toto vyhodnocování vykoupeno i případy, kdy bylo 

nutné některé přístupy k řešení opustit. Nakonec byly vybrány nástroje, jejichž 

další rozvoj je garantován autoritami, jako jsou například W3C, Khronos, nebo 

Web3D. Tyto postupy také splňují důležité kritéria, kterými jsou: 

• Spolehlivost. 

• Garance dalšího vývoje. 
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• Volná dostupnost a to ve smyslu přístupu samotného, ale i ve smyslu 

vývojových nástrojů nutných pro jejich implementaci. 

Dále tedy budou popsány jednotlivé vybrané nástroje, jejichž vzájemná 

interakce umožnila vznik základu pro X3D virtuální systém s možností jeho využití 

v operativním řízení. 

5.2.4 EcmaScript 

EcmaScript je ověřený skriptovací jazyk na základě Java  syntaxu 

standardizovaný organizací Ecma International, kde první verze byla 

standardizována díky Brendanu Eichovi ze společnosti Netscape a to v roce 1997, 

zatím poslední verze 5.1 je z roku 2011 [21]. EcmaScript je používán v mnoha 

oblastech jakou jsou webové prohlížeče, ms.NET framework, nebo Adobe 

Acrobat, kde byl použit jeho kompaktní profil. V této práci je použit pro tvorbu 

logiky aplikace a jako jeden z nástrojů interaktivity mezi aplikací a uživatelem. 

5.2.5 Ajax 

J. J. Garret uvedl AJAX v roce 2005. AJAX  - tedy Asynchronous JavaScript 

and XML je však více než nový programovací jazyk spíše novým přístupem 

k existujícím technologiím [22]. Výhody a nové možnosti AJAX využívají například 

Google a Netflix.Pomocí Ajaxu je možné vytvářet rychlejší a sofistikované síťové 

aplikace. 

Nejdůležitějším příkazem AJAX je XMLHttpRequest(). Tento příkaz je 

volanýpřímo ze skriptu a umožňuje posílání informací mezi serverem a klientem 

bez nutnosti načtení celé webové stránky. Umožňuje propojení EcmaScriptu na 

straně klienta (uživatele, nebo spíše jeho webového prohlížeče) a PHP na straně 

serveru. Ajax používá asynchronní komunikaci mezi serverem a klientem, která je 

nezávislá na komunikaci se serverem. 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

61 
 

2013 

5.2.5 Ajax3D 

Starší prohlížeče nemají velké možnosti k poskytování interaktivního 

dynamického 3D obsahu, který je důležitý například pro systém virtuální reality pro 

operativní řízení. Pro tyto účely vzniklá, spojením technologií Ajax a X3D v roce 

2006, technologie Ajax3D. Tvůrcem technologie Ajax3D je Tony Parisi – editor 

formátu X3D. Ajax3D kombinuje možnosti a vlastnosti X3D formátu schopného v 

reálném čase zobrazovat 3D virtuální svět a jednoduchý přístup v Ajaxu [23]. 

Ajax3D rozvíjí X3D SAI (Scene Access Interface, viz níže), který je v X3D 

ekvivalentem k DOM (Document Oriented Model) na ovládání scény pomocí 

EcmaScriptu. Dynamika zobrazované scény je vytvářena pomocí Ajaxu, který 

umožňuje pracovat se soubory a databází uloženou na serveru. Ajax následně 

odesílá hodnoty na vstup funkcím EcmaScriptu. 

Principiálně je Ajax3D program umístěný ve webovém prohlížeči uživatele 

který používá: 

• Server-request metody (XMLHttpRequest a createX3DFromURL) na 

ukládání a získavání dat. 

• DOM k manipulaci s obsahem síťové aplikace. 

• SAI přístup k real-time 3D scéně. 

Původně byl vývoj software MaEfs spojen s použitím Ajax3D, později však 

došlo k převodu software na jiné, výhodnější přístupy. Největší nevýhodou 

používání prostředků Ajax3D je jeho závislost na pluginu, který je nutno 

nainstalovat do prohlížeče. Volně dostupné pluginy přestaly být výrobci 

aktualizovány a staly se nekompatibilními s novými prohlížeči, komerční produkty 

nejsou samozřejmě zdarma a jejich kompatibilita již není také zaručena. Nový 

směr vývoje software MaEfs je nezávislý jak na pluginech, prohlížečích, tak i na 

platformách OS. 
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5.2.6 SAI 

SAI, tedy Scene Access Interface úzce souvisí s X3D standardem, jelikož 

umožňuje aplikacím komunikaci s objekty X3D, což je znázorněno v obrázku 39. 

Tohoto přístupu bylo v projektu užíváno přímo a to v době používání Ajax3D, nyní 

je tento přístup využíván také, ale jinými metodami popsanými níže. 

5.2.7 DOM 

DOM, tedy Document Object Model, je W3C standardizovaný, platformě a 

na programovacím jazyce nezávislý objektově orientovaný přístup k elementům 

dokumentu jako k datové struktuře. DOM je používán v projektu pro přístup 

k objektům dokumentu pomocí programovacího jazyka [24], dále také 

zprostředkovaně k přístupům k objektům X3D.  

5.2.8 JSON 

JSON, neboli JavaScript Object Notation je volně dostupným standardem 

pro serializaci a přeposílání strukturovaných dat v síti, typicky mezi serverem a 

uživatelskou stanicí. JSON je platformě nezávislý, použitelný v mnoha 

programovacích jazycích [25]. V projektu zastává společně s Ajaxem důležitou roli 

při manipulaci s výslednými daty poskytovanými serverem a samozřejmě jejich 

použití na straně uživatele. Tuto vzájemnou roli znázorňuje obrázek 37. 
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Obrázek 37 JSON 

5.2.9 WebGL 

Z důvodu nutnosti práce s 3D modelem je důležitou součástí projektu 

WebGL, neboli Web Graphics Library, které staví na základech OpenGL ES 2.0 a 

nabízí programové rozhraní pro použití 3D grafiky s kompatibilními webovými 

prohlížeči a to bez nutnosti instalace pluginů. WebGL se skládá s částí kontrolního 

kódu a shader kódu (jazyk GLSL) a to tak, jak vidíme na obrázku 38 - zastřešuje  

tvorbu a  hardwarovou akceleraci 3D části síťové aplikace. Použití DirectX 

zajišťuje OpenGL ES 2.0 překladač pro Windows. WebGL spravuje organizace 

Khronos, která je podporována firmami Apple, Google, Autodesk, Mozilla, Opera a 

dalšími. WebGL navrhnul Vladimir Vukicevic z firmy Mozilla v roce 2009, nyní je 

k dispozici verze WebGL 1.0.1 z roku 2012 [26]. 

.

  

 

Obrázek 38 WebGL 
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5.2.10 X3DOM 

Jelikož je v práci použito X3D jako hlavní formát pro tvorbu 3D modelu, 

zavádí se zde X3DOM jako rámec a runtime pro práci s X3D, kde X3DOM působí 

jako integrační prvek mezi SAI, které je definováno pro X3D, a prohlížečem, pro 

který je přirozený DOM [27]. Tuto integraci vystihuje obrázek 39. Díky X3DOM lze 

tedy manipulovat 3D scénou bez nutnosti instalace SAI pluginu. X3DOM je úzce 

spojen s WebGL, jde vlastně o WebGL rámec a vyžaduje tedy WebGL 

kompatibilní prohlížeč, což splňují prohlížeče s podporou nového HTML5. Aby 

nedošlo k nechtěným situacím, je zaveden postup pro případ nekompatibility, který 

je k nahlédnutí v příloze. 

 

 

  

 

Obrázek 39 X3DOM 

5.2.11 PHP 

Další nedílnou součástí nutnou pro běh software MaEfs je PHP. Vznik PHP 

se datuje do roku 1996 a původně zkratka znamenala Personal Home Page. Do 

dnešních dnů prošel mnoha změnami a dnes pod PHP rozumíme spíše Hypertext 

Preprocessor [28]. Jde volně dostupný skriptovací jazyk, založený na architektuře 

klient-server. Skript pracuje na straně serveru a umožňuje tvorbu dynamických 

webových aplikací. Umožňuje ukládat, měnit a mazat data. PHP skript se nejprve 

provede na serveru a potom odešle prohlížeči pouze výsledek to je rozdíl oproti 

EcmaScriptu, který se provádí přímo v prohlížeči. Mezi významné vlastnosti PHP 

patří podpora objektového programování a funkce umožňující napojení webových 

stránek na databázi, například MySQL. K provozování PHP je nutná instalace 

HTTP serveru. 
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5.3 Základ pro využití prostředků virtuální 
reality pro operativní řízení 

Kombinací výše popsaných přístupů a nástrojů vzniká základ pro využití 

prostředků virtuální reality pro operativní řízení. Na obrázku 40 je vidět schéma 

řešení tohoto základu, které znázorňuje vzájemnou interakci mezi všemi výše 

popsanými metodami. Podstatou je zde komunikace strany uživatele se serverem. 

Potřebné informace jsou na klientskou stranu doručovány pomocí metod Ajax 

komunikujících s PHP na straně serveru, které pracuje s databází dat reálného 

systému.  AJAX společně s DOM a X3DOM umožňují práci s událostmi 

vyvolanými uživatelem, práci s pohledy, taktéž nahrávání údajů a výpočty s daty 

databáze a následné jejich promítnutí do 3D modelu sledovaného systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 Základ pro využití prostředků virtuální reality pro operativní řízení 
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5.3.1 Databáze systému 

Databází je zde myšlena obecná databáze reprezentující jednak databázi 

informací ze senzorů sledovaného procesu, ale také databázi X3D objektů 

vytvořených pro prezentaci vlastností sledovaných procesů – tedy objekty námi 

vytvořené virtuální reality. Zobrazení těchto objektů ve 3D scéně je tedy 

ovlivňováno jednak hodnotami důležitými pro sledovaný proces a také 

uživatelskými zásahy do 3D scény. Data ze senzorů jsou pak spolu s 3D scénou 

zobrazena v prohlížeči uživatele. Řešením je tedy intuitivní přístup k datům v 

rámci intranetové sítě s možností přístupových práv pracovníků s generováním 

prostorových grafických výstupů. K prohlížení těchto vizualizací pak stačí 

prohlížeč, v němž si uživatel otevře síťovou aplikaci pro sledování a 

vyhodnocování pochodů v reálném systému. Databáze je tvořena třemi skupinami 

dat: 

• Databáze objektů 3D scény. 

• Popis struktury systému. 

• Databáze vlastností objektů. 

• Data z reálného procesu. 

Data z reálného procesu tvoří jak data automatických vstupů ze 

zkoumaného procesu, tak i data ručních vstupů. Obrázek 41 je názorným 

náhledem na tuto situaci.  

  

 

 

 

 

Obrázek 41 Databáze systému 
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5.4 Praktická realizace software 3D MaEfs 
 

 Následující text popisuje základní praktické postupy a náhledy do tvorby 

software 3D MaEfs, tedy trojrozměrného softwarového prostředku pro sledování a 

vyhodnocování hmotných a energetických toků, jak byl pojmenován výsledný 

softwarový produkt pro využití prostředků virtuální reality pro operativní řízení a 

jehož detailní funkce a vlastnosti popisuje kapitola 6. 

 

5.4.1 Základní funkční celky 
 

Základní funkční celky tvoří nezávislé jednotky, které projevují jistou formu 

samostatné existence a poskytují nějaký druh funkčnosti. Zároveň však samy o 

sobě nemohou plnit komplexní úkoly. Spojením těchto celků lze dospět 

k požadovaným cílům. 

 

5.4.2 Server 
 

Jedním z funkčních celků je nainstalovaný a konfigurovaný web server. Pro 

účely funkčnosti software MaEfs obsahuje serverová strana klasické součásti, 

jakými jsou Apache server spolu s modulem PHP a mySQL databází. Pro 

využívání nejnovějších možností a programátorských technik je doporučena 

instalace posledních verzí těchto prostředků. Souhrn požadovaných vlastností 

serveru je tento: 

• Podpora PHP skriptů nejméně verze 5.4.5. 

• Obsahuje MySQL databázi verze 5.5 a vyšší. 

• phpMyAdmin verze 3.5 a vyšší pro práci s MySQL databází. 

• Nainstalovat plně české nebo anglické prostředí dle preferencí správce. 
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5.4.3 Databáze 
 

Databáze ve smyslu obsahu dat generovaných reálným systémem 

uživatelova zájmu. Je zde samozřejmě nutnost rozboru typu dat a také rozbor 

struktury databáze, nebo je-li to možné převod na výhodnější tvar.  

5.4.4 Model sledovaného systému 
 

3D model systému uživatelova zájmu vzniklý v doporučeném prostředí pro 

tvorbu X3D modelů je zde Vivaty studio. Model vzniká samozřejmě buďto po 

důkladném rozboru systému uživatelova zájmu, nebo je tento rozbor poskytnut 

uživatelem. Tento model již vyjadřuje strukturu systému, ale chybí zde uživatelská 

interaktivita a napojení na databázi dat zkoumaného systému. Model prochází 

před integrací přípravou a převody pro napojení do prostředí software MaEfs. Poté 

se stává součástí zdrojového kódu software MaEfs. 

5.4.5 Software 3D MaEfs 
 

Prostředí a logika univerzálního software pro sledování toků v systémech 

uživatelova zájmu integruje všechny základní prvky do jednoho funkčního celku. 

Zároveň zajišťuje komunikaci s uživatelem jak v části uživatelského rozhraní, tak i 

v části okna 3D modelu a s modelem samotným. Zajišťuje výstupy ve formě změn 

ve 3D modelu sledovaného systému.  

5.4.6 Základní tok dat 
 

Základní toky dat, která jsou důležité pro běh software 3D MaEfs, a tedy i 

pro studium systému uživatelova zájmu, se dají rozdělit na pět oblastí, které jsou 

níže popsány spolu s důležitými pasážemi kódu programu. Kódy v popisu jsou 

samozřejmě jen fragmenty nastiňující funkci, jelikož celkově je kód dosti obsáhlý. 

Rozsáhlejší pasáže kódu jsou dostupné v příloze. Zároveň je systém MaEfs a jeho 
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funkce z uživatelského hlediska detailně popsán v kapitole 6. Toky v programu 

MaEfs také vystihuje schéma vyjádřené obrázkem 40. 

 

5.4.7 Zadání požadavku uživatele 
Činnosti programu MaEfs začínají uživatelským výběrem období, které chce 

analyzovat. Jednou z možností je tedy, jak níže ukazuje kód, výběr počáteční a 

koncové hodnoty, tedy hodnot datum1 a datum2. Tato činnost uživatele je pro běh 

programu nejdůležitější, jelikož spouští pro další sled funkcí vedoucích přes 

odeslání na stranu serveru a dle ostatních nastavení až k vykreslování 3D scény. 

Těchto následnických funkcí jsou desítky a jsou k nahlédnutí v příloze. 

 

function f_datum_pick(datum1,datum2) { 

    var datum_text = document.getElementById('zobraz_datum');         

   if(datum1=="" || datum2==""){ 

            datum_text.innerHTML="nutno vybrat datum i čas";

     

                 }else{  

    var prevod_iso = datum1.replace('T',' ');                                 

    datum_text.innerHTML="výběr h1 a h2 OK"; 

                   //nasleduje  priprava k odeslani do DB 

                    odesliUser3(datum1, datum2);  } 

 

5.4.8 Odeslání požadavku uživatele 

Odesílání hodnot vybraných uživatelem ke zpracování na server probíhá 

metodami Ajax. Jádro odesílací funkce tedy obsahuje xmlhttp.open a send. 

Odesílání požadavku v tomto případě vede na výpočet průměrných hodnot 

v intervalu uživatelského výběru. 

var url="prumer_test.php"; 

url=url+"?q1="+get1; 

url=url+"&q2="+get2; 

xmlhttp.open("GET",url,true); 

xmlhttp.send(); 
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5.4.9 Výpočty dle vybrané metody zkoumání dat 
 

Výpočty již probíhají na straně serveru. Data jsou samozřejmě nejprve 

převzata, dochází k napojení na databázi zkoumaného systému a k výběru dat dle 

uživatelských kritérií. V návaznosti na předešlý uživatelský výběr je vypočtena 

průměrná hodnota intervalu uživatelského výběru. Data jsou po té odeslána zpět 

do software MaEfs pomocí kódování JSON.  

 

Obrázek 42 Výpočty dle metody zkoumání 
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Obrázek 43  Odesílání dat do aplikace 

5.4.10 Příjem dat uživatelova zájmu 
 

Příjem straně software MaEfs probíhá nejprve rozkódováním JSON dat 

vygenerovaných na straně serveru. Tato data jsou rozdělena funkcí do pole, do 

kterého ostatní funkce přistupují a vyplňují 3D model zkoumaného systému 

obsahem – tedy mění parametry jednotlivých komponent 3D modelu. Část funkce 

příjmu dat ukazuje obrázek 44. 
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Obrázek 44  Příjem dat uživatelova zájmu 

5.4.11 Rozšiřující funkce 
 

Základní i rozšiřující funkce software MaEfs detailně popisuje kapitola 6, 

která je koncipována táké jako uživatelská příručka tohoto software. Obsahuje 

tedy všechny doposud dostupné možnosti software MaEfs i s popisy jejich 

nastavení. Podstatné části zdrojového kódu rozšiřujících funkcí jsou umístěny 

v příloze. 
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6 Nasazení 3D modelu a vývojového 
prostředí v praxi 

6.1 3D Matter and Energy Flows System 

3D MaEfs je trojrozměrný softwarový systém virtuální reality pro sledování, 

zkoumání a vyhodnocování hmotných (materiálových) a energetických toků. Jde o 

celek určený zejména pro zkoumání fyzikálních toků v soustavách o libovolné, 

avšak předem definované struktuře. Software 3D MaEfs lze, kromě dvou účelů 

zmíněných v názvu, teoreticky nasadit i pro sledování toků v systémech 

chemických, nebo ekonomických. Toto nasazení je možné, jelikož podstatou 3D 

MaEfs je stavebnicově sestavitelný 3D model libovolné struktury sledovaného 

systému. Uživateli programu 3D MaEfs je pak umožněno, aby jedním pohledem 

získal přehled o situaci ve zkoumaném systému a vnořením se 3D modelu tohoto 

systému, tedy do virtuálního prostoru, mohl prohlížet další podrobnosti 

zkoumaného procesu.  

6.1.1 Stavebnice 3D modelu 

Stavebnici 3D modelu tvoří několik základních součástí. 

větvení tok 

cyklus vlastnost 

 

Obrázek 45 Základní součásti stavebnice 3D modelu 
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Na základě požadavků uživatele a detailního rozboru sledovaného systému 

je pak z těchto základních prvků sestaven 3D model sledovaného systému. Tento 

model je také následně propojen s reálným systémem prostřednictvím databáze 

dat generovaných tímto systémem. Podrobnější a názornější postup stavby 

modelu je uveden v kapitole 6.2, kde je software MaEfs  použit pro konkrétní 

reálný systém, kterým je úpravna uhlí.  

6.1.2 Význam barev 3D modelu 

Jelikož je software 3D MaEfs možno nasadit po toky různé fyzikální, nebo 

jiné povahy, jsou určeny základní čtyři barvy pro reprezentaci těchto toků. Uživatel 

pak dle těchto barev jednoznačně identifikuje druh právě sledovaného toku. 

Nositelem tohoto rozlišovacího znaku jsou všechny centrální prvky větvení toků ve 

3D modelu sledovaného systému. Jak je uvedeno na obrázku 46, jsou těmito 

barvami červená pro toky hmotné, zelená pro toky energetické, fialová pro 

reprezentaci toků ekonomické povahy a modrá pro toky povahy chemické. 

toky hmotné 

 

toky energetické 

toky ekonomické toky chemické 

 

 

Obrázek 46 Barvy vyjádření povahy toků 
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6.1.3 Ovládání a prvky systému 3D MaEfs verze1.15 

Systém 3D MaEfs je stále vyvíjen a to na základě uživatelských zkušeností 

a uživatelských požadavků. Dále se tedy budeme zabývat popisem možností a 

ovládání zatím poslední verze, tedy verze s  označením „MaEfs  1.15 TM edit“.  

Přízvisko TM značí funkcionalitu Time Machine, která bude detailně popsána níže.  

Ihned po aktivaci systému MaEfs máme k dispozici šest základních 

funkčních a vizuálních oblastí (obrázek 47). Jak je patrné z obrázku 47, první 

oblast tvoří tlačítkový a formulářový blok, určený pro výběry dat uživatelova zájmu.  

Druhá základní oblast je vizuálního typu a jde o samotné okno modelu, kterému 

dominuje 3D model v základním náhledu. Třetí oblast se skládá z pěti tlačítek 

navigace pohledových kamer. Čtvrté oblasti jsou přiřazeny tři tlačítka, která 

umožňují přepínání mezi mody zobrazení.  V páté oblasti se nachází konfigurační 

tlačítko a tlačítko nápovědy k systému MaEfs. Poslední - šestá oblast - informuje 

uživatele o oblasti nasazení a verzi systému MaEfs. Ovládací prvky jsou 

koncipovány tak, aby počet těchto prvků byl pokud možno minimální a zároveň 

jejich účelnost a rozmístění bylo maximálně uživatelsky přívětivé.  Jak později 

v textu uvidíme, lze počet ovládacích prvků jednoduše redukovat na minimální 

potřebné množství tak, abychom se mohli lépe soustředit na podstatu – a to 

vyšetřování zkoumaného systému. 

 

 

 

 

 

Obrázek 47 Ovládání a prvky systému 
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6.1.4 Oblast 1 - tlačítkový a formulářový blok 

Začneme nejdříve popisem tlačítkového a formulářového bloku, jelikož je to 

blok, ve kterém dochází k uživatelovu výběru zkoumaných dat.  Tato data po jejich 

zpracování následně ovlivní 3D model zkoumaného systému a tedy umožní 

vizuální náhled na tyto data a vyhodnocování těchto dat uživatelem. 

Výběr počáteční a koncové hodnoty 

 Na obrázku 48 vidíme, že jako první se zde nabízí výběr počáteční a 

koncové hodnoty, kde počáteční hodnota je zde označena h1 a koncová hodnota 

je značena h2. Tyto hodnoty mají formu data a času. Pro správný výběr je nutné 

zadat obě části, tedy datum i čas ve formátu dd.mm.rrrr  hh:MM ve standartním  

středoevropském stylu. Pro úplnost jsou v tabulce 5 uvedeny významy 

jednotlivých komponent tohoto formátu.  Z tabulky je zřejmé, že nejmenším 

časovým úsekem pro výběr zkoumaného období je jedna minuta. 

Tabulka 5 Komponenty formátu datum a čas 

komponenta význam příklad 

dd číslo dne v měsíci 01 

mm číslo měsíce 06 

rrrr rok 1999 

hh hodina 16 

MM minuta 30 

Význam jednotlivých komponent je důležitý pro ruční zadávání, které 

probíhá kliknutím počítačové myši, nebo jiného polohovacího zařízení (s ohledem 

možnosti použití dotykového displeje) na danou komponentu a následného 

uživatelského vstupu z klávesnice.  Korekci zadání lze provést opětovným 

kliknutím a znovu vyplněním hodnot, nebo kliknutím na křížek ve formuláři, které 

způsobí vymazání celého zadání. Nicméně pro případ nesmyslných zadání je 

výběr hodnot  h1 a h2 vybaven kontrolou správnosti zadání, které neumožňuje 

uživateli zadávat například hodnoty typu 65.13.-2000 25:66. 
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Obrázek 48 Výběr počáteční a koncové hodnoty 

Kalendář 

Pro pohodlnější zadání počáteční a koncové hodnoty je zde kalendář, kde 

je možno požadovanou hodnotu data vybrat pouhým kliknutím na toto datum, jak 

je znázorněno v obrázku 49. Kalendář pro výběr hodnot h1 a h2 se aktivuje 

kliknutím polohovacího zařízení na černý znak šipky v jednotlivých formulářích. 

V kalendáři se jako první automaticky vyznačí aktuální měsíc a den.  Jednotlivé 

dny vybíráme kliknutím do kalendáře pomocí polohovacího zařízení. Měsíce 

můžeme přepínat šipkami umístěnými v pravém horním rohu kalendáře a to vždy 

o měsíc dopředu či zpět.  Rychlejší pohyb v rámci měsíců probíhá kliknutím 

polohovacího zařízení na název měsíce v levém horním rohu kalendáře. Zde již 

můžeme opět kliknutím vybrat číslo požadovaného měsíce. Výběr let probíhá ve 

stejném prostředí, kde probíhá výběr měsíce, avšak výběr samotný probíhá 

posuvníkem umístěným vpravo. Návrat na aktuální den, nebo rovnou jeho výběr 

probíhá zrychlenou volbou a to tlačítkem se symbolem bodu umístěným v pravém 

horním rohu kalendáře, mezi tlačítky se symboly šipek.  

 

 

 

  

 

Obrázek 49 Kalendář 
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Odeslání h1 a h2 

Po provedení výběru počáteční a koncové hodnoty, tedy hodnot  h1 a h2 je 

nutné tyto odeslat pro zpracování systémem. K tomuto úkonu slouží tlačítko 

Odeslat, které vidíme na obrázku 49.  Pokud by nastala situace, kdy by byly tyto 

hodnoty zadány nesprávně, většinou tedy neúplně, upozorní na tuto skutečnost 

uživatele hláška Nutno vybrat datum i čas. Pokud je však vše v pořádku, dojde 

k úspěšnému odeslání h1 a h2 a systém tuto skutečnost ohlásí výpisem Výběr h1 

a h2 OK. 

Tipy pro výběr h1 a h2 

Jak je patrné z předchozího textu, výběr h1 a h2 umožňuje velkou paletu 

rozsahů a to od let po minuty. Méně zřejmé je, že systém umožňuje zadáním 

hodnot h1 = h2 vybrat jeden časový okamžik. 

Výběr dne, směny a referenčního data 

Dalším oddílem pro výběr zkoumaných dat je výběr dne a pracovní směny, 

který je zároveň propojen s výběrem referenčního data, značeného v systému 

MaEfs zkratkou RD. Tento oddíl vidíme v obrázku 50. Význam a funkce RD je 

popsána blíže v kapitole 6.1.6. Z uživatelského pohledu platí pro výběr data dne 

stejná pravidla, jako byla ta uvedená pro výběr h1 a h2, včetně kalendáře. 

Jediným rozdílem je, že zde nedochází k přímému výběru hodnoty času, jelikož 

tuto funkcionalitu obstarává posuvník s názvem Směna.  

 

Obrázek 50 Výběr dne a směny a RD 
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Výběr dne 

Výběr dne a směny slouží pro jednoduchý výběr a analýzu zkoumaného 

systému v jednotlivých pracovních směnách jednoho konkrétního dne dle 

uživatelského výběru. Dle již popsaného postupu vybereme datum směny. Výběr 

potvrdíme kliknutím na tlačítko Odeslat RD. Jestliže ještě nedošlo k výběru data 

směny, systém vypisuje pod tímto tlačítkem informaci RD nevybráno.  Po odeslání 

data směny se tato informace mění na RD zvoleno x, kde x značí konkrétní 

vybrané datum, tedy například RD zvoleno 01. 06. 2013. 

Výběr pracovní směny 

Výběr pracovní směny probíhá na základě předem vybraného dne směny. 

Výběr směny je realizován pomocí posuvníku.  Je jedno, zda se jedná o jedno, 

dvou, či více směnný provoz. Toto lze jednoduše nastavit konfigurací systému. 

Posuvník se pak automaticky rozdělí na části dle počtu směn.  Zde je kupříkladu 

nastaven třísměnný provoz (obrázek 51). Výběr směny na posuvníku lze provádět 

posouváním, nebo klikáním na části posuvníku. Pokud ještě nedošlo k výběru 

konkrétní směny je na pravé straně posuvníku pouze informační text Směna. 

Pokud je posuvník výběru směny aktivován, aniž došlo k výběru data směny, 

informační text hlásí Nejdříve odešlete RD!. Pokud je tedy vše v pořádku, 

posuvník po aktivaci zobrazuje v jeho pravé části již jen číslo právě vybrané 

směny. 

 

Obrázek 51 Směny z DP 

Informační systémové zprávy 

Nedílnou součástí systému MaEfs je oddíl pro zobrazování systémových 

zpráv. Jedná se z uživatelského hlediska důležitý oddíl, zejména protože systém 

MaEfs je systémem síťovým. Z toho plyne, že pro svou činnost potřebuje pracovat 
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s daty na mnohdy vzdáleném serveru a také provádět výpočty s těmito daty, proto 

není odezva systému vždy okamžitá. Informační zprávy proto uživatele informují o 

právě probíhajících operacích systému. V tabulce 6 jsou možná systémová 

hlášení a jejich význam. Počet takovýchto zpráv byl omezen jen na nutnou míru, 

která je pro uživatele užitečná. 

Tabulka 6 Informační zprávy a jejich význam 

INFO Význam zprávy 

Přenos dat ještě neproběhl Počáteční stav, žádná data nebyla dosud 
přenesena 

Přenos dat ještě neproběhl … Přenos dat a případné výpočty právě probíhají 

Za daných kritérií nelze nic 
vybrat! 

Situace, kdy je například zadán rozsah dat 
tak, že počáteční datum(h1) je zvoleno  
pozdější než koncové datum (h2), případně 
jsou vybrány h1 a h2 v rozsahu, který 
databáze neobsahuje 

Přenos dat OK Přenos dat a výpočty proběhly úspěšně 

6.1.5 Oblast 2 - Okno modelu 

Obsah zobrazovaný v okně modelu závisí na výběru, který uživatel provede 

v oblasti 1 (viz obrázek 47). Okno modelu tedy pojímá samotný 3D model 

zkoumaného systému a umožňuje tento model a jeho komponenty vyšetřovat jak 

v celku, tak i v detailech jednotlivých komponent. Podstatou je přehlednost a 

jednoduchost zobrazení významných veličin ve virtuální realitě tak, aby se 

usnadnila možnost operativního řízení procesů probíhajících ve zkoumaném 

systému.  Uživateli je tedy umožněno, aby jedním pohledem získal přehled o 

situaci ve zkoumaném systému a vnořením se do virtuálního prostoru mohl 

prohlížet další podrobnosti zkoumaného procesu. K tomuto uživateli napomáhají 
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ovládací prvky a ostatní funkcionality dostupné nejen v okně modelu, ale i 

interaktivní funkcionality jednotlivých komponent 3D modelu vyšetřovaného 

systému. 

 

Obrázek 52 Prvky interaktivní funkcionality 

6.1.6 Základní módy vyšetřování modelu (práce 
s 3D modelem) 

Základními mody, které umožňují práci s modelem, jsou mód prohlížení 

(examine), procházení (walk), průletu (fly) a mód prohlížení si vybraného 

komponentu (look at). Anglické názvy jsou použity v systému MaEfs pro 

zamýšlenou vícejazyčnost systému a také protože obecně v IT převládá 

angličtina. Jednotlivé módy se přepínají pomocí přiřazených znaků klávesnice a 

ovládání funkcionalit v rámci daného modu probíhá pomocí polohovacího zařízení, 

či v kombinaci se znaky. Zkoumání modelu tímto způsobem je jednoduché a 

účinné, uživatelé si jej osvojí během pár chvil. Zároveň se díky tomu omezuje 

počet rušivých pevných ovládacích prvků na nejnutnější minimum a uživatel se 

může plně soustředit na model a změny v něm. 
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Mód prohlížení 

Mód prohlížení si modelu je aktivován automaticky, bez zásahu uživatele, 

jako primární mód. Došlo-li k jeho vypnutí, lze aktivovat znakem klávesnice „e“. 

Pomocí tohoto módu může uživatel: 

• Rotovat modelem kolem os modelu x, y a z. 

• Posouvat modelem v rámci os x a y, avšak při zachování konstantní 

hodnoty aktuálního nastavení osy z. 

• Posouvat modelem podél  jeho osy z při zachování aktuálního 

nastavení os x a y, tedy funkce „zoom“. 

• Nastavovat osu rotace modelu. 

V následující tabulce jsou k jednotlivým těmto funkcím přiřazeny znaky 

klávesnice a ovládací prvky polohovacího zařízení (PC myš). 

Tabulka 7 Mód prohlížení 

Ovládací prvek Funkcionalita 

znak klávesnice „e“ aktivace modu prohlížení 

levé tlačítko PC myši  rotace kolem os modelu x, y a z 
(1) 

levé tlačítko PC myši + CTRL posun modelem v rámci os x a y 
při z=konst , (z=z) 

levé tlačítko PC myši + ALT zoom 

Dvojklik PC myši na vybraný 
bod 3D prostoru nastavení středu rotace pro (1) 

 

Mód procházení modelem 

Tento mód slouží k důkladnému vyšetřování modelu, simuluje doslova 

průchod avatara  kolem  3D modelu. V tabulce 8 jsou k jednotlivým funkcím 

přiřazeny znaky klávesnice a ovládací prvky polohovacího zařízení (PC myš).  
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Tabulka 8 Mód procházení modulem 

Ovládací prvek Funkcionalita 

znak klávesnice „w“ aktivace modu procházení 

levé tlačítko PC myši pohyb – chůze kupředu 

pravé tlačítko PC myši pohyb – chůze couváním 

 

Mód průletu modelem 

Mód průletu slouží k rychlému vyšetřování modelu, simuluje průlet kolem  

3D modelu. Je užitečný zejména pro vyšetřování rozsáhlých 3D modelů. V tabulce 

9 jsou k jednotlivým funkcím přiřazeny znaky klávesnice a ovládací prvky 

polohovacího zařízení (PC myš). 

Tabulka 9 Mód průletu 

Ovládací prvek Funkcionalita 

znak klávesnice „f“ aktivace modu průletu 

levé tlačítko PC myši let kupředu 

pravé tlačítko PC myši let vzad 

 

Mód prohlížení konkrétního komponentu modelu 

Mód prohlížení konkrétního komponentu modelu je užitečný pro důkladné 

prohlížení jednotlivých komponent, ze kterých se celý 3D model skládá.  Jeho 

použití je velice rychlé. Má-li uživatel zájem o konkrétní komponent modelu, stačí 

na tento vybraný komponent kliknout pomocí levého tlačítka polohovacího 

zařízení. Vzápětí dojde k plynulému posunu celého modelu tak, aby vybraný 

komponent modelu byl ve středu uživatelova pohledu a ve vzdálenosti takové, aby 

byly v pohledu i navazující komponenty modelu – kontext vybraného prvku ve 3D 
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modelu. Každým dalším kliknutím uživatel tuto vzdálenost zkrátí na polovinu 

původní pohledové vzdálenosti od vybrané komponenty – komponenta může tedy 

zahltit i celý uživatelův pohled na 3D model. Proto je zde i funkce couvání od 

komponenty modelu – klik pravým tlačítkem polohovacího zařízení. Tento mód 

také umožňuje plynulý a opakovaný přechod od jednoho prvku uživatelova zájmu 

k jinému. V tabulce 10 jsou k jednotlivým funkcím přiřazeny znaky klávesnice a 

ovládací prvky polohovacího zařízení (PC myš). 

Tabulka 10 Mód prohlížení konkrétního komponentu modelu 

Ovládací prvek Funkcionalita 

znak klávesnice „l“ aktivace modu prohlížení 
komponentu 

klik levého tlačítka PC myši na 
komponent modelu 

přiblížení se ke komponentu 
modelu 

klik pravého tlačítka PC myši na 
komponent modelu let vzad 

 

Ostatní módy  

Ostatní módy slouží k jednoduchému návratu modelu do jedné ze tří základních 

poloh. Tyto mody jsou užitečné zejména pro návrat z mnohonásobných rotací a 

posunů modelem, nebo z vyšetřování jednotlivých komponent modelu. V tabulce 

11 jsou k jednotlivým funkcím přiřazeny znaky klávesnice. 

Tabulka 11 Ostatní módy 

Ovládací prvek Funkcionalita 

znak klávesnice „r“ 
znovu nastavení celého 3D 
modelu do výchozí pozice - 
reset 

znak klávesnice „a“ nastavení pohledu modelu na 
střed modelu 

znak klávesnice „u“ vyrovnání pohledu modelu – 
vyrovnání osy y modelu na střed 
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6.1.6 Tlačítková lišta okna 3D modelu 

Dalšími ovládacími prvky v okně 3D modelu jsou v obrázku 53 vyznačená 

tlačítka a ovládací prvky. Dělí se na čtyři skupiny funkcionalit.  V obrázku jsou tyto 

označeny jako skupina A, B, C a D. Skupina A se týká čistě uživatelského 

komfortu, který však zaručuje dobrý přehled o situaci v modelu. Skupiny B a C se 

již týkají samotného vyšetřování a ovlivňování stavu a zobrazení ve 3D modelu. 

Skupina D má za úkol uživatele informovat o aktuálně vybrané metodě 

vyšetřování systému. 

 

Obrázek 53 Skupiny tlačítek a ovládacích prvků okna modelu 

 

Skupina A 

Ve skupině A tlačítkové lišty 3D modelu se v současné verzi systému 

MaEfs nachází dvě tlačítka. Jde o tlačítko Zoom a tlačítko Barva prostoru. 

Tlačítko Zoom 

Tlačítko Zoom má dvoustavovou funkcionalitu. První z nich je základní stav 

defaultně nastavený ihned po spuštění programového prostředí  MaEfs. Tento 

základní stav umožňuje uživateli náhled na 3D model vyšetřovaného systému a 

také náhled na ostatní ovládací a konfigurační prvky. Po té, co uživatel provede 

výběry dat v tlačítkovém a formulářovém bloku (obrázek 53), případně provede 

konfiguraci prostředí MaEfs, není vždy nutné, aby měl tyto konfigurační prvky stále 

k dispozici. Prostor, který tyto prvky zaujímají je pak možné pomocí druhého stavu 

tlačítka Zoom zcela využít pro okno modelu. Tedy druhý stav tlačítka Zoom zcela 

vyhradí prostor dostupného zobrazovacího zařízení pro okno modelu. A to ať již 

se jedná o velkoprostorové zobrazovací jednotky, jako jsou promítací plátna, 3D 
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cave systémy a velkoúhlopříčkové monitory, nebo naopak malé displeje mobilních 

telefonů, či tabletů. Uživateli se tedy naskytne komfortnější pohled na 3D model 

vyšetřovaného systému a to tak, že nedochází pouze ke zvětšení okna, ale také 

zvětšení aktuálně zobrazované části 3D modelu v měřítku odpovídajícím zvětšení 

samotného okna modelu (obrázek 54). 

 

Obrázek 54 Zoom 

Tlačítko Barva prostoru 

Ne vždy jsou okolní světelné podmínky shodné, proto je dle situace někdy 

lepší k vyšetřování 3D modelu a jeho detailů použít jiné barevné pozadí – jiné 

barvy 3D prostoru.  Barva 3D prostoru také závisí na preferencích každého 

uživatele. Jak je vidět na obrázku 55, tlačítko Barva prostoru tedy nabízí 

v základním nastavení změnu barvy 3D prostoru z černé barvy na bílou a zpět – 

tedy opět dvoustavově. Barvu je samozřejmě možné upravit dle preferencí 

uživatele v sekci Konfigurace systému. Zde je k dispozici pouze paleta, která 

zaručuje dobrý náhled na model, tedy bez zániku detailů 3D modelu v nevhodném 

barevném prostoru. 

 

 

 

 

Obrázek 55 Změna barvy prostoru 
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Skupina B 

Tlačítka tvořící skupinu B již nějakým způsobem ovlivňují míru, či počet 

informací, které poskytuje samotný 3D model zkoumaného systému. Tyto 

informace se týkají jednotlivých komponent 3D modelu a upřesňují význam 

komponenty v modelu, či vyčíslují množství hmoty, nebo energie vztahující se ke 

komponentě. Jelikož není vždy účelné zobrazovat velké množství informací 

najednou, můžeme pomocí těchto tlačítek omezit, nebo naopak rozšířit množství 

zobrazovaných informací ve 3D modelu. Protože se ve 3D modelu ve velkém 

počtu vyskytují tři ze základních druhů komponent, jsou tyto tlačítka také tři.  

Tlačítko Zas 

Tlačítko s popiskem Zas se týká zobrazení detailní informace ke všem 

zásobníkům. Tlačítko má dva stavy, první z nich je defaultní – při tomto stavu jsou 

všechny informace o zásobnících před uživatelem skryty. Druhý stav naopak 

zapíná zobrazování informací o všech zásobnících vyskytujících se ve 3D modelu. 

Tyto dva stavy jsou graficky znázorněny v obrázku 56. Informace zobrazená 

aktivací tlačítka Zas je numerickým billboardem. 

Tlačítko Tok 

Tlačítko s popiskem Tok se týká zobrazení detailní informace ke všem 

tokům vyskytujícím se ve 3D modelu zkoumaného systému. Tlačítko má také dva 

stavy, první z nich je defaultní – při tomto stavu jsou všechny informace o tocích 

před uživatelem skryty. Druhý stav naopak zapíná zobrazování informací o všech 

tocích vyskytujících se ve 3D modelu. Tyto dva stavy jsou po grafické i informační 

stránce obdobné těm, jaké ukazuje obrázek 56, týkající se funkce tlačítka Zas.  

Informace zobrazená aktivací tlačítka Tok je numerickým billboardem, který je 

detailně popsán v kapitole 6.1.7. 

Tlačítko Vla 

Tlačítko s popiskem Vla se týká zobrazení detailní informace ke všem 

vlastnostem toků, nebo hmoty, či energie vyskytujícím se ve 3D modelu 

zkoumaného systému. Tlačítko má dva stavy, první z nich je defaultní – při tomto 
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stavu jsou všechny informace o vlastnostech před uživatelem skryty. Druhý stav 

naopak zapíná zobrazování informací o všech vlastnostech vyskytujících se ve 3D 

modelu. Tyto dva stavy jsou po grafické i informační stránce obdobné těm, jaké 

ukazuje obrázek 56, týkající se funkce tlačítka Zas. Informace zobrazená aktivací 

tlačítka Vla je numerickým billboardem, který je detailně popsán v kapitole 6.1.7. 

 

Obrázek 56 Tlačítko „Zas“ 

Skupina C 

Ovládací prvky ve skupině C napomáhají k vyšetřování sledovaného 

systému. Tyto prvky umožňují dynamické změny ve 3D modelu sledovaného 

systému tak jak probíhají, nebo probíhaly ve skutečném systému uživatelova 

zájmu. Pomocí těchto prvků může již uživatel vyhodnocovat stav sledovaného 

systému. Těmito prvky jsou posuvník Časová osa a tlačítko TM. Obě tyto 

funkcionality závisí na předchozím uživatelově výběru hodnoty RD – referenčního 

data. 
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Referenční datum RD 

Referenční datum znamená v softwarovém nástroji MaEfs hodnotu data 

dne, který je pro uživatele nějakým způsobem zajímavý, či významný. Uživatele 

tedy zajímá stav sledovaného systému v tomto datu, či okamžiku samotném, nebo 

může RD uživateli také sloužit jako výchozí stav pro pozorování a porovnávání 

dějů ve sledovaného systému v porovnání s RD nebo v časovém okolí kolem RD.  

Funkcionalita Časová osa 

Funkcionalitu Časová osa ovládá uživatel pomocí posuvníku časové osy, 

který je patrný na obrázku 57. Jako výchozí hodnota neboli pomyslná nula na 

časové ose, slouží uživatelem vybrané referenční datum RD. Právě v okolí kolem 

RD může uživatel procházet vpřed, nebo vzad databází a takto ovlivňovat 3D 

model zkoumaného systému. Uživatel může po časové ose procházet postupně, 

nebo přeskakovat o libovolný počet dílků. Rozlišení časové osy – tedy vzdálenost 

mezi jednotlivými posuny osou jsou nastavitelné v konfiguraci systému. Defaultně 

je zde nastaven skok o jeden den. Taktéž délka časové osy, neboli jak daleko lze 

časovou osou a tedy i daty procházet, je možné nastavit v konfiguraci systému 

MaEfs, která je popsána v kapitole 6.1. Defaultně je délka časové osy je defaultně 

nastavena na +/- 5 dní od referenčního data RD, o čemž je uživatel zpraven 

v informačním oddílu vpravo od časové osy.  Rovněž o tom, kde na časové ose se 

uživatel právě nachází je zpravován v tomto informačním oddílu, jak je patrné 

z obrázku 58. Pokud uživatel posouvá daty, která nejsou právě referenčním datem 

RD, jsou v informaci o posunu osou zobrazována jen tato data. Pokud se nachází 

v RD je o tomto uživatel zpraven značkou RD před datem.  Pokud má uživatel 

v úmyslu procházet časovou osou, aniž by bylo vybráno referenční datum, je o 

této skutečnosti také zpraven v informačním oddílu vpravo od časové osy a to 

hlášením Nejdříve odešlete RD!. 
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Obrázek 57 Časová osa 

Funkcionalita TM 

Ve verzi software 1.15 přibyla nová funkcionalita TM – neboli Time 

Machine. Vznikla pro zvýšení uživatelského komfortu a tímto také umožňuje 

uživateli lépe se soustředit na vyšetřovaný systém a odhalování významných 

stavů v tomto systému prostřednictvím změn ve 3D modelu tohoto systému.  

Funkcionalitu TM aktivuje uživatel pomocí tlačítka TM, které je patrné na obrázku 

58. Tato funkcionalita konkrétně umožňuje uživateli pozorovat dynamické změny 

ve 3D modelu vyšetřovaného systému v průběhu vybraného časového období bez 

nutnosti zásahů do vládání software MaEfs. Takto se uživatel může lépe 

soustředit na 3D model a změny v něm.  Funkcionalita TM je opět závislá na 

nastavení hodnoty referenčního data RD.  Pokud nebylo RD dosud zvoleno, 

vypisuje informační zpráva vlevo od tlačítka TM hlášení Nejdříve odešlete RD!.. 

Po zvolení RD může uživatel funkci TM spustit kliknutím na tlačítko TM a pak již 

jen nerušeně pozorovat změny ve 3D modelu vyšetřovaného systému. Na 

skutečnost, že je funkce TM úspěšně spuštěna upozorňuje uživatele červené 

zvýraznění tlačítka TM, jak je vidět na obrázku 58. Funkce TM tedy uživateli 

umožní cestovat v čase kolem RD a to automaticky, kdy tento průzkum začíná 

v určité časové vzdálenosti před zvoleným RD. Funkce TM pak postupně 

automaticky provádí skoky o definovaný časový interval, tedy směrem od minulosti 

do přítomnosti. Cestou funkce TM navštěvuje časové body a v nich pobývá určitý, 

uživatelem zvolený, časový okamžik, takový, aby mohl uživatel pohodlně 

zaregistrovat změny ve 3D modelu vyšetřovaného systému. Cesta časem 

prochází od minulosti, přes RD po určitý počet časových bodů do budoucnosti – 

tedy před RD. Kterým časovým bodem právě funkce TM prochází je uživatel 

informován výpisem tohoto data vlevo od tlačítka TM. Prochází-li právě 

referenčním datem RD, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn předřazením 

značky RD před datum průchozího bodu. 
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Vzdálenost časových bodů TM – tedy vzdálenost mezi jednotlivými skoky v 

čase jsou nastavitelné v konfiguraci systému. Defaultně je zde nastaven skok o 

jeden den. Taktéž cestování časem, neboli časové vzdálenosti od RD do minulosti 

a naopak od RD do budoucnosti, je možné nastavit v konfiguraci softwaru MaEfs. 

Defaultně je časové období TM nastaveno na 10 dní za RD a 10 dní před RD. 

Uživatelsky volitelný je také okamžik, po který funkce TM pobývá v jednotlivých 

časových bodech. Defaultně je tento okamžik nastaven na dvě sekundy. 

Funkcionalitu TM je možno přizpůsobit uživatelským potřebám.  

 

 

 

 

Obrázek 58 TM spuštěno, výpisy o průchozím bodu 

Skupina D 

Informativní návěstí vyskytující se ve skupině D (tabulka 12) má za úkol 

uživatele upozorňovat na aktuálně vybranou metodu vyšetřování dat, kterou 

uživatel zvolil v části Konfigurace. Následující tabulka uvádí typy oznámení o 

aktuálně vybrané vyšetřovací metodě.  

Tabulka 12 Skupina D 

Název metody,  Oznámení návěstí Barva návěstí 

Průměrná hodnota,  aver červená 

Směrodatná odchylka,  smod bleděmodrá 

procentuální zastoupení 
toků a hladin proz zelená 
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6.1.7 Interaktivita 3D modelu 

Interaktivita 3D modelu spočívá v pro uživatele na první pohled skrytých 

funkcionalitách jednotlivých komponent samotného 3D modelu vyšetřovaného 

systému. Právě takovéto funkcionality uživatele na první pohled neruší v náhledu 

na 3D model a jejich výsledky jsou dostupné pouze v těch případech, kdy jsou 

z nějakého důvodu pro uživatele nezbytné. Uživatel je tedy odstíněn od zbytečné 

přemíry vizuálních vjemů. Téměř každá komponenta 3D modelu vyšetřovaného 

systému poskytuje uživateli funkcionalitu zobrazování doplňujících, či 

zpřesňujících informací. Tyto funkcionality lze rozdělit na čtyři druhy a to zaprvé 

čistě informativní popisy, tedy informativní billboardy, za druhé funkcionalita 

poskytující numerickou hodnotu v závislosti na výběrech z databáze a výpočtech 

s daty, tedy numerické billboardy. Třetí je funkcionalita zprostředkující data o 

technologiích, případně detailní 3D pohledy na ně, tedy 3D billboardy a nakonec, 

ale neméně důležitá funkcionalita upozorňování na alarmové stavy v systému 

uživatelova zájmu. 

Informativní billboardy 

Informativní billboardy jsou uživatelsky aktivovatelné pomocí kliknutí 

polohovacího zařízení na specifickou komponentu 3D modelu vyšetřovaného 

systému.  Tomuto může předcházet i navigační mód prohlížení konkrétního 

komponentu modelu popsaný v kapitole 6.1.6. Jeho využitím může uživatel 

komponentu zájmu přiblížit na střed obrazovky. Aktivací informativního billboardu 

dojde k postupnému zviditelnění informací o komponentě 3D modelu, tedy 

billboardu. Po aktivaci je možno s modelem dále pracovat, informace je viditelná 

až do deaktivace informačního billboardu tlačítkem „info OFF“, nebo do přepsání 

informace aktivací informačního billboardu jiné komponenty 3D modelu, která 

informační billboard podporuje. Informační billboardy jsou většinou spjaty s prvky 

3D modelu, které nejsou ovlivňovány databází a výpočty databázových dat, jsou to 

tedy například centrální prvky větvení toků, kde uživatel dostane doplňující 

informace o umístění, nebo tocích, které spojuje, či rozděluje. Příklad 
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informativního billboardu je znázorněn na obr 59. Souhrnné informace o aktivaci 

billboardů obsahuje tabulka 12. 

 

Obrázek 59 Informativní billboard 

Numerické billboardy 

Numerické billboardy jsou uživatelsky aktivovatelné pomocí kliknutí 

polohovacího zařízení na specifickou komponentu 3D modelu vyšetřovaného 

systému.  Tomuto může předcházet i navigační mód prohlížení konkrétního 

komponentu modelu popsaný v kapitole 6.1.6. Jeho využitím může uživatel 

komponentu zájmu přiblížit na střed obrazovky. Aktivací informativního billboardu 

dojde k okamžitému zviditelnění numerických informací o komponentě 3D modelu, 

tedy billboardu. Po aktivaci je možno s 3D modelem dále pracovat, informace je 

viditelná ze všech úhlů a je k uživateli vždy otočena čelem tak, aby byla vždy co 

nejlépe čitelná. Deaktivace numerického billboardu specifické komponenty 3D 

modelu sledovaného systému uživatel realizuje opětovným kliknutím polohovacího 

zařízení na danou komponentu.  Numerické billboardy jsou většinou spjaty s prvky 

3D modelu, které jsou ovlivňovány databází a výpočty z databázových dat, jsou to 

tedy toky, zásobníky a vlastnosti hmoty, či energie. Numerické billboardy pro 

jednotlivé skupiny komponentů - zásobníky, toky, vlastnosti – má možnost uživatel 

hromadně zapínat, či vypínat pomocí ovládacích tlačítek popsaných v kapitole 

6.1.6. Souhrnné informace o aktivaci billboardů obsahuje tabulka 12. 

3D billboardy 

3D billboardy a možnost jejich aktivace je úzce spjata s billboardy 

numerickými. 3D billboardy jsou tedy spjaty s prvky 3D modelu, které jsou 
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ovlivňovány databází a výpočty z databázových dat, jsou to tedy toky, zásobníky a 

vlastnosti hmoty, či energie. Potřebuje-li uživatel informaci o komponentě 3D 

modelu sledovaného systému, po kliknutí na tuto komponentu dostane nejprve 

stručnou numerickou informaci, tedy numerický billboard, který většinou poskytne 

uživateli dostatek informací pro vyhodnocování situace sledovaného systému. 

Jsou ale případy, kdy je nutno znát více detailů o specifické komponentě 3D 

modelu – například její umístění, funkce a specifikace v reálném systému. Tuto 

informaci může uživatel získat kliknutím polohovacího zařízení na již zobrazený 

numerický billboard konkrétní komponenty 3D modelu. Aktivací informativního 

billboardu dojde k postupnému zviditelnění informací o komponentě 3D modelu, 

tedy billboardu. Po aktivaci je možno s modelem dále pracovat, informace je 

viditelná až do deaktivace informačního billboardu tlačítkem Info OFF, nebo do 

přepsání informace aktivací 3D billboardu jiné komponenty 3D modelu, která 3D 

billboard podporuje. 3D billboard poskytuje bohaté informace o vybrané 

komponentě a získal svůj název z důvodu možnosti zobrazování přesného 3D 

modelu této vybrané komponenty uvnitř billboardu. Souhrnné informace o aktivaci 

billboardů obsahuje tabulka 13. 

Tabulka 13 Billboardy 

Typ billboardu Aktivace Typ 3D komponentu 

Informativní klik poloh. zař na 3D 
komponentu neovlivněné DB 

Numerický klik poloh. zař na 3D 
komponentu ovlivněné DB 

3D klik poloh. zař na 
numerický billboard ovlivněné DB 
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Obrázek 60 3D billboard 

Hlášení alarmových stavů 

V každém reálném systému se mohou vyskytnout jisté stavy, které jsou 

uživatelem, nebo jinými autoritami považovány za kritické a tedy je nutné na tyto 

stavy reagovat, nebo na ně upozornit. Tyto stavy se obecně nazývají alarmové. 

Na rozdíl od billboardových funkcionalit neaktivuje se funkcionalita hlášení 

alarmových stavů na popud uživatele, ale kritické hodnoty jsou hlídány na pozadí 

MaEfs neustále a v případě jejich překročení nebo podkročení je na tuto 

skutečnost uživatel výrazně vizuálně upozorněn. Konkrétně jde o upozornění 

formou změny barvy pozadí okna 3D modelu na červenou, což je nejvýraznější 

forma upozornění na alarmový stav, toto je vidět na obrázku 61. Doplňkovou 

funkcionalitou alarmového hlášení je vypnutí všech druhů aktuálně spuštěných 

billboardů a zároveň jsou ponechány, nebo aktivovány jen numerické billboardy 

těch prvků, které alarmové hlášení způsobily, tedy uživatel vidí, který prvek hlásí 

alarm i s číselným vyjádřením hodnoty vztahující se k tomuto alarmu. Mezní 

hodnoty, tedy alarmové stavy je možno uživatelsky nastavit pro každý okruh prvků 

3D modelu zvlášť. 
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Obrázek 61 Alarmový stav v systému 

6.1.8 Oblast 3 – pohledové kamery 

Třetí oblast v software MaEfs můžeme blíže určit dle obrázku 47. Tuto 

oblast tvoří seskupení pěti tlačítek pohledových kamer.  Tlačítka umožňují uživateli 

zrychlený, avšak plynulý přesun 3D modelu sledovaného systému do významných 

úhlů uživatelova pohledu. O přesun modelu se však jedná jen zdánlivě, jelikož 

principiálně jde o plynulý nájezd pohledové kamery od stávajícího bodu 

pozorování do nového takto předem připraveného bodu. 

Základní pohled 

V základním pohledu má uživatel náhled na celý 3D model sledovaného 

systému a to tak, aby byly co možná nejlépe viditelné všechny komponenty 3D 

modelu. Tento pohled, jak už název napovídá, je základním pohledem a je 

defaultně nastaven ihned po startu software MaEfs. Tento pohled může uživatel 

po případných změnách v náhledech opětovně aktivovat tlačítkem default_cam.  

Boční pohled  

Tento pohled poskytuje uživateli rychlejší přístup k bočnímu pohledu na 3D 

model sledovaného systému. Konkrétně jde o levobok 3D modelu.  Tento pohled 

může uživatel po případných změnách v náhledech opětovně aktivovat tlačítkem 

side_cam.  
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Zadní pohled 

Zadní pohled poskytuje uživateli rychlejší přístup k pohledu na 3D model 

sledovaného systému z jeho zadní části.  Tento pohled může uživatel po 

případných změnách v náhledech opětovně aktivovat tlačítkem back_cam.  

Přední pohled 

Přední pohled poskytuje uživateli rychlejší přístup k pohledu na 3D model 

sledovaného systému z jeho přední části. Tento pohled může uživatel po 

případných změnách v náhledech opětovně aktivovat tlačítkem front_cam.  

Pohled z ptačí perspektivy 

Pátou a poslední zrychlenou možností náhledu na 3D model vyšetřovaného 

systému uživateli poskytuje funkcionalita pohledu z ptačí perspektivy. Konkrétně 

se jedná o pohled shora na celý 3D model systému.  Tento pohled může uživatel 

po případných změnách v náhledech opětovně aktivovat tlačítkem top_view. 

6.1.9 Oblast 4 – módy zobrazení 

Důležitou oblastí funkcionalit a jejich ovládacích prvků je oblast čtyři, kde se 

nachází tři tlačítka modů zobrazení. Oblast čtyři můžeme dohledat v obrázku 47. 

Tato tlačítka dovolují uživateli výběr, nebo přepínání mezi základními typy toků ve 

sledovaném systému. V systému MaEfs 1.15 jde o dva základní toky a to tok 

hmoty (materiálu) a tok energie ve sledovaném systému. Tento výběr může 

uživatel měnit pomocí tlačítek Material, Energy a konečně tlačítkem M & E. Výběr 

tlačítky Material  a Energy ovlivňuje typ 3D modelu zobrazovaného v oblasti dvě, 

dohledatelné v obrázku 47. Jde tedy o změnu obsahu okna modelu. Tlačítko M & 

E má za následek větší změny v náhledu na software MaEfs, jelikož jeho 

uživatelskou aktivací přibývá v tomto náhledu nové okno modelu s vlastním 3D 

modelem pozorovaného systému. 
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Obrázek 62 Módy zobrazení 

Tlačítko Material 

Pomocí tlačítka Material je uživatel software MaEfs  schopen aktivovat 

v okně modelu oblasti dvě 3D model sledovaného systému se zaměřením na toky 

hmoty neboli materiálu. Jak je popsáno v kapitole 6.1.2, je tato skutečnost 

vyjádřena změnou barvy všech centrálních prvků větvení toků – geonů koule – a 

to konkrétně na barvu červenou. Je nutno podotknout, že v systému MaEfs je 

v okně modelu toto zobrazení toků jako materiálu nastaveno jako defaultní, tedy je 

k dispozici ihned po spuštění software MaEfs 1.15 TM. Toto nastavení ukazuje 

názorně obrázek 63. 

 

Obrázek 63 Aktivován náhled na toky materiálu ve sledovaném systému 

Tlačítko Energy 

Pomocí tlačítka Energy je uživateli software MaEfs  umožněna aktivace  3D 

modelu sledovaného systému se zaměřením na zobrazení toků energie. Toto 

zobrazení probíhá standardně v okně modelu oblasti dvě zobrazené v obrázku 47. 

Jak je popsáno v kapitole 6.1.2, je tato skutečnost změny fyzikální podstaty toků 

na toky energií vyjádřena změnou barvy všech centrálních prvků větvení toků – 
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geonů koule – a to konkrétně na barvu zelenou. Nastavení energetických toků 

pomocí tlačítka Energy ukazuje názorně obrázek 64. Je nutno zdůraznit, že 

veškeré ovládací prvky z oblasti jedna (obrázek 47) i z tlačítkové lišty okna 3D 

modelu jsou plně k dispozici. Software MaEfs však vybírá data pro zobrazení toků 

energií z jiných databází. Ostatní principy ovládání software MaEfs a i sledování 

zkoumaného systému tak mohou být zachovány. 

 

Obrázek 64 Aktivován náhled na toky energií ve sledovaném systému 

Tlačítko M & E  

Zcela odlišně, než předešlé dvě funkcionality se chová software MaEfs po 

aktivaci tlačítka M & E. Tentokrát nedochází k výměně obsahu v okně 3D modelu 

z oblasti dvě (obrázek 63), ale dochází k přeskupení oblastí a především zde 

přibývá nové okno 3D modelu, které je vyhrazeno pouze pro zobrazování modelu 

sledovaného systému se zaměřením na energetické toky. Oblast jedna je 

přesunuta pod tyto dvě okna 3D modelu, její funkce zůstává zachována. Tuto 

situaci můžeme sledovat na obrázku 65. Uživatel může najednou studovat toky 

materiálu a toky energií ve 3D modelech sledovaného systému a to vždy pro 

stejná časová období a za stejně nastavených podmínek pro oba 3D modely.  
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Obrázek 65 Aktivován náhled na dvě okna 3D modelu a to pro toky energií a zároveň materiálu 

6.1.10 Oblast 5 - konfigurace a nápověda 

V oblasti pět, kterou můžeme vidět na obrázku 47, se nachází jednak 

uživatelská nastavení, jež mohou ovlivnit a pozměnit chování software, jednak 

také instrukce k užívání tohoto software. Obě tyto funkcionality jsou dostupné 

skrze dvě tlačítka a to tlačítko config a tlačítko view_help.  

 

 

Obrázek 66  Konfigurace a nápověda 

Tlačítko Config 

Jak název tlačítka napovídá, dochází po jeho aktivaci k otevření nabídky 

konfigurace chování software MaEfs. V této nabídce má uživatel přístup k pěti 

oblastem uživatelských nastavení (obrázek 67). Těmito oblastmi jsou nastavení 

TM, nastavení časové osy, nastavení alarmů, nastavení metody zkoumání a 

nakonec nastavení barev. 
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Obrázek 67 Základní nabídka konfigurace 

Nastavení TM 

V tomto nastavení, zobrazeném na obrázku 68, má uživatel možnost 

ovlivnit základní atributy funkcionality TM, která je detailně popsána v kapitole 

6.1.6. Uživatelsky ovlivnitelné atributy jsou uvedeny v následujících bodech a 

shrnující tabulce 14. Atributy nastavení TM: 

• Vzdálenost mezi časovými body, tedy mezi jednotlivými časovými 

skoky. Uživatel má možnost volby ze tří vzdáleností dostupnými z „drop 

down“ menu, jak je vidět na obrázku 68. Těmito vzdálenostmi jsou den, 

směna a hodina. 

• Počet časových bodů od referenčního data RD v kladném i záporném 

směru. Tento počet je nastavitelný posuvníkem (obrázek 69), a je 

možné vybírat od tří do dvaceti bodů. Tedy vybere-li uživatel například 

tři, znamená to průchod celkově sedmi časovými body, jelikož časové 

skoky začínají tři body od RD v minulosti, následně prochází samotným 

RD a skoky končí na třetím časovém bodě za RD. 

• Doba čekání v časovém bodě, tedy čas, po který je možné studovat 

výsledky průzkumu sledovaného systému pro jeden časový bod. 

Uživatel tento čas definuje pomocí posuvníku, kde má možnost výběru 

času od dvou sekund po šest sekund. Delší časové okamžiky již 

ztrácejí, z hlediska vyšetřování zkoumaného systému pomocí 

funkcionality TM, smysl. 

• Cyklování, tedy povolení, nebo zakázání neustálého opakovaní 

funkcionality TM. Uživatel vybírá s „drop down“ menu ze dvou možností 
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– Ano a Ne, přičemž možnost ano cyklování povoluje a ne zakazuje. 

Povolené cyklování může uživatel zastavit kliknutím na tlačítko TM 

v okně modelu. 

 

Tabulka 14 Nastavení TM 

Název atributu, 
zkratka Typ výběru Rozsah výběru 

vzdálenost mezi časovými 
body, tp_d drop down menu den, směna, hodina 

Počet časových bodů od 
RD, tp_n posuvník 3 až 20 (celá čísla) 

Doba čekání v časovém 
bodě, tp_w posuvník 2s až 6s (celá čísla) 

Cyklování, cc Drop down menu Ano, Ne 

 

 

Obrázek 68 Nastavení TM 

Nastavení časové osy 

V tomto nastavení, zobrazeném na obrázku 69, má uživatel možnost 

ovlivnit základní atributy funkcionality časová osa, která je detailně popsána 

v kapitole 6.1.6. Uživatelsky ovlivnitelné atributy jsou uvedeny v následujících 

bodech a shrnující tabulce 15. Atributy nastavení časové osy: 

• Rozsah časové osy v počtu bodů od RD v kladném a zároveň záporném 

směru. Uživatel vybírá z nabídky dostupné skrze posuvník, kde je možno 

vybrat z celočíselných hodnot v rozsahu od tří do čtyřiceti. Vybere-li 
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uživatel například možnost pět, pak bude počet bodů na časové ose pro 

tento případ roven jedenácti, jelikož se započítává i samotné RD. 

• Vzdálenost mezi body na časové ose je uživatelsky ovlivnitelná pomocí 

„drop-down“ menu a dává zde možnost výběru ze tří časových období, 

kterými jsou směna, hodina a den. 

 

Tabulka 15 Nastavení časové osy 

Název atributu, 
zkratka 

Typ výběru Rozsah výběru 

Rozsah časové osy, ta_w posuvník 3 až 40 (celá čísla) 

Vzdálenost mezi body na 
časové ose, ta_d drop down menu den, směna, hodina 

 

 

 

Obrázek 69 Nastavení časové osy 

Nastavení alarmů 

V kapitole 6.1.7 je detailně popsána funkce software MaEfs ve vztahu k 

jistým stavům ve sledovaném systému, které jsou uživatelem, nebo jinými 

autoritami považovány za kritické a tedy je nutné na tyto stavy reagovat, nebo na 

ně upozornit. Tyto stavy se obecně nazývají alarmové.  Software MaEfs na tyto 

stavy samozřejmě nezapomíná a není opomenuta ani možnost konfigurace 

mezních hodnot sledovaných veličin, jejichž překročení, nebo podkročení způsobí 

alarm. Ve verzi 1.15 software MaEfs jsou důležité veličiny pro alarmy rozděleny do 

tří skupin dle základních prvků 3D modelu a sledovaného systému a tyto skupiny 
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jsou dále konfigurovatelné. Uživatelsky ovlivnitelné alarmy jsou uvedeny 

v následujících bodech a shrnující tabulce 16. Skupiny prvků pro alarmy: 

• Alarmy pro zásobníky, kde má uživatel možnost konfigurace v rozsahu 

nula až sto procent obsazenosti zásobníku a to pomocí ovládacího 

prvku posuvník. Uživatel má dále možnost volby, zda alarmovým 

stavem je překročení, nebo podkročení hodnoty nastavené posuvníkem. 

Tuto možnost volí uživatel pomocí „drop-down“ menu v němž vybírá 

mezi logickými znaménky „větší“ pro překročení, nebo „menší“ pro 

hlídání podkročení nastavené hodnoty. 

• Alarmy pro toky v systému, kde má uživatel možnost konfigurace 

v rozsahu nula až sto procent objemu toku a to pomocí ovládacího prvku 

posuvník. Uživatel má opět možnost volby, zda alarmovým stavem je 

překročení, nebo podkročení hodnoty nastavené posuvníkem. Tuto 

možnost volí uživatel pomocí „drop-down“ menu v němž vybírá mezi 

logickými znaménky „větší“ pro překročení, nebo „menší“ pro hlídání 

podkročení nastavené hodnoty. 

• Alarmy pro ostatní vlastnosti hmoty, či energie v systému, kde má 

uživatel možnost konfigurace v rozsahu nula až sto procent hodnoty 

dané vlastnosti a to pomocí ovládacího prvku posuvník. Jelikož mohou 

být tyto vlastnosti značně odlišné svou povahou a tedy nízké hodnoty 

mohou být pro jednu vlastnost žádoucí, pro jinou naopak nežádoucí, je 

konfigurace alarmových stavů pro vlastnosti rozdělena pro každou ze tří 

sledovaných vlastností zvláště. V tabulce jsou označeny vl1, vl2 a vl3. 

Uživatel má opět možnost volby, zda alarmovým stavem je překročení, 

nebo podkročení hodnoty nastavené posuvníkem. Tuto možnost volí 

uživatel pomocí „drop-down“ menu v němž vybírá mezi logickými 

znaménky „větší“ pro překročení, nebo „menší“ pro hlídání podkročení 

nastavené hodnoty. 
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Tabulka 16 Nastavení alarmů 

Název alarmu, 
zkratka 

Typ 
výběru 1 

Rozsah 
výběru 

Typ 
výběru 2 

Rozsah výběru 
[%] 

Alarm zásobníků drop down >, < posuvník 0 až 100 (celá 
čísla) 

Alarm toků drop down >, < posuvník 0 až 100 (celá 
čísla) 

Alarm vlastnosti 
1, vl1 drop down >, < posuvník 0 až 100 (celá 

čísla) 

Alarm vlastnosti 
2, vl2 drop down >, < posuvník 0 až 100 (celá 

čísla) 

Alarm vlastnosti 
3, vl3 drop down >, < posuvník 0 až 100 (celá 

čísla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 70 Nastavení alarmů 

Nastavení metody vyšetřování zkoumaného systému 

O podstatě a vhodnosti použití různých druhů metod vyšetřování 

zkoumaného systému spolu s příklady jejich použití pojednává kapitola 6.1.7. Zde 

jsou popsány možnosti nastavení těchto metod. Ve verzi software MaEfs 1.15 se 
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vyskytují všechny tři tyto metody. Uživatelsky nastavitelné metody jsou uvedeny 

v následujících bodech a shrnující tabulce 16. Uživatelsky nastavitelné metody 

vyšetřování zkoumaného systému: 

• Aritmetický průměr - průměrné hodnoty obsahů zásobníků, objemů toků 

hmoty či energie a také jednotlivých sledovaných vlastností těchto toků. 

Tato metoda vyšetřování je zde metodou defaultní a lze ji případně 

nastavit pomocí ovládacího prvku radiobutton. Dále je zde rozšiřující 

možnost nastavení výše procenta objemů zásobníků, toků a hodnot 

jednotlivých vlastností, které nás pro výpočet aritmetického průměru 

zajímají. Tyto možnosti jsou shrnuty v tabulce 17. 

• Směrodatná odchylka, kde uživatel volí tuto metodu zakliknutím 

ovládacího prvku radiobutton. Dále je zde rozšiřující možnost nastavení 

výše procenta objemů zásobníků, toků a hodnot jednotlivých vlastností, 

které nás pro výpočet směrodatné odchylky zajímají. Tyto možnosti jsou 

shrnuty v tabulce 17. 

• Procentuálního zastoupení toků a hladin, kde uživatel volí tuto metodu 

opět zakliknutím ovládacího prvku radiobutton. Dále je zde rozšiřující 

možnost nastavení výše procenta objemů zásobníků, toků a hodnot 

jednotlivých vlastností, které nás pro výpočet procentuálního zastoupení 

toků a hladin zajímají. Tyto možnosti jsou shrnuty v tabulce 18. 

Je nutné poznamenat, že software MaEfs zajišťuje to, aby byla vybrána 

pouze jedna z nabízených vyšetřovacích metod. O tom, jaká metoda je aktuálně 

používána informuje uživatele návěstí, které je blíže popsáno v kapitole 6.1.5 

(Okno modelu). Text návěstí odpovídá zkratkám metod uvedeným v tabulce 18. 

Tabulka 17 Nastavení metody vyšetřování zkoumaného systému 

Název metody, zkratka Typ výběru Rozsah výběru 

Průměrná hodnota, aver radiobutton zapnuto / vypnuto 

Směrodatná odchylka, smod radiobutton zapnuto / vypnuto 

procentuální zastoupení toků a 
hladin, proz radiobutton zapnuto / vypnuto 
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Tabulka 18 Rozšiřující možnost nastavení metod vyšetřování systému 

 
Rozšiřující 
možnosti 
nastavení metod 

Typ 
výběru 1 

Rozsah 
výběru 

Typ 
výběru 2 

Rozsah výběru 
[%] 

toky drop 
down >, < posuvník 0 až 100 (celá čísla) 

zásobníky drop 
down >, < posuvník 0 až 100 (celá čísla) 

vlastnosti 1 drop 
down >, < posuvník 0 až 100 (celá čísla) 

vlastnosti 2 drop 
down >, < posuvník 0 až 100 (celá čísla) 

vlastnosti 3 drop 
down >, < posuvník 0 až 100 (celá čísla) 

 

Nastavení barvy 

V nastavení barvy má možnost uživatel vybrat barvu pro prostor 3D modelu 

sledovaného systému. Uživatel zde může například dle světelných podmínek, 

nebo vlastních preferencí vybrat vhodnou barvu prostoru. Aby však nedocházelo 

ke kolizním stavům, kdy díky nevhodně vybrané barvě nelze rozeznávat změny a 

prvky sledovaného systému, je zde nabídnuta omezená paleta barev. Jelikož 

základní barvou okna 3D modelu je černá, uživatel ve verzi 1.15 software MaEfs 

vybírá vlastní barvu k této základní černé. Mezi černou a vlastní barvou se uživatel 

přepíná pomocí tlačítka „Barva prostoru“. Defaultně je nastavena bílá a 

k přepínání barev slouží uživateli radiobutony. 

Tabulka 19 Nastavení barvy 

Název výběru, zkratka Typ výběru 
Rozsah výběru 
[barva] 

Barva, col Radiobutton 

Bílá, hnědá, oranžová, 
světlešedá, šedá, 
tmavozelená, růžová, 
béžová 
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Tlačítko Help 

Po kliknutí na tlačítko Help má uživatel možnost ujasnit si možnosti 

nastavení a ovládání software MaEfs. Po jeho aktivaci je uživateli jako první 

k dispozici obrázek s popisky a důležitými pojmy hlavního okna software (obrázek 

47). Dle tohoto obrázku může získat přehled o systému, případně jej tyto pojmy 

mohou lépe navést na oblast software, na kterou se chce podrobněji 

prostřednictvím nápovědy zaměřit. Je zde dále klasická možnost kontextového 

seznamu s názvy hlavních oblastí software, které slouží jako odkazy na dané 

téma nápovědy. Uživatel může rovněž využít vyhledávacího formuláře pro zadání 

hledaného pojmu týkajícího se software MaEfs. 

6.1.11 Oblast 6 - nasazení a verze MaEfs 

V oblasti 6 na obrázku 47 uživatel sleduje základní údaje o softwaru MaEfs, 

které slouží především pro informaci o dostupných funkcích software a jeho oblasti 

nasazení. Těmito informacemi jsou konkrétně: 

• Oblast nasazení software MaEfs. Tato informace se mění v závislosti na 

objednavateli systému a na oblasti, či místě nasazení MaEfs – zde tedy 

Úpravna Darkov. 

• Organizace, pod jejíž záštitou byl software MaEfs vyvíjen. Tato informace je 

neměnná a jde samozřejmě o HGF VŠB-TU Ostrava. 

• Název software – tedy samotný 3D MaEfs „Three Dimensional Matter and 

Energy Flows System“. 

• Verze software – mění se dle vývojového stadia software, tedy k dnešnímu 

dni verze 1.15. 

• Významné, či nové funkcionality z poslední doby vývoje software – zde TM 

edit – funkcionalita „Time Machine“. 
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6.2 Nasazení 3D MaEfs na úpravně uhlí 

Praktická realizace sestává z redukce reálného objektu (v tomto případě 

úpravny) na dopravní systém a vybrané vlastnosti tohoto systému jsou zobrazeny 

s využitím prostředků virtuální reality. Jedná se o to, aby systém v jeho virtuální 

podobě jasně vypovídal o struktuře a procesech zkoumaného systému. Podstatou 

je přehlednost a jednoduchost zobrazení významných veličin ve virtuální realitě 

tak, aby se usnadnila možnost následného rozhodování o řízení takového 

procesu. Cílem je, aby uživatel jedním pohledem získal přehled o situaci ve 

zkoumaném systému a vnořením se do virtuálního prostoru mohl prohlížet další 

podrobnosti a vyhodnocovat zkoumaný proces. 

6.2.1 Úpravna uhlí 

Před realizací 3D modelu je důležité znát podstatu zkoumaného systému a 

pochody v něm probíhající.  

Úpravny černého uhlí mají nezastupitelnou úlohu ve zpracování vytěženého 

uhlí, protože bez následné úpravy na definovaná paliva je vytěžené uhlí, v 

surovém stavu, neprodejné a nevyužitelné [29]. Úprava uhlí je tedy nedílnou 

součástí výrobního procesu důlního podniku. Jde o závěrečný technologický 

proces v těžební činnosti. V dnešní době se zdůrazňuje především ekonomická 

stránka výroby – dosažení maximálního zisku při minimalizaci nákladů a dodržení 

požadované kvality. Úpravna má zásadní vliv na splnění jakostních parametrů 

požadovaných odběrateli a tedy i na celkovou ekonomiku důlního podniku [30].  

6.2.2 Technologie úpravny 

Uhlí těžené z dolu se ukládá do zásobníků surového uhlí. Před samotnou 

úpravou je surovina v třídírně rozdělena a upravena na požadované zrnitostní třídy 

(obvykle drcením a tříděním na sítech). Hlavním technologickým procesem úpravy 

uhlí je rozdružování, při kterém dochází k rozdělení vstupní suroviny na dva nebo 
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více kvalitativně odlišných produktů. Cílem je oddělit uhelnou hmotu od 

nespalitelných hlušin a balastních podílů. Výsledkem činnosti úpravny uhlí je tedy 

prané uhlí určité zrnitostní třídy s požadovaným obsahem popelovin a dále odpad 

ve formě hlušin. Kromě těchto dvou výstupních produktů – praného uhlí a hlušiny 

– produkují některé technologie rozdružování ještě tzv. meziprodukt, který může 

být dále zpracováván pomocí jiných technologií nebo využit k homogenizaci 

výstupních produktů [31].  

 

Obrázek 71 Technologické subsystémy úpravny 

6.2.3 Typy úpraven 
 

Z hlediska technologie rozdružování můžeme úpravny v OKD rozdělit do tří 

typů: 

• Těžkosuspenzní úpravny (Lazy, 9. květen). 

• Sazečkové úpravny (dříve ČSA nebo již uzavřená úpravna Dolu 1. máj). 

• Kombinované úpravny (Dukla, současná úpravna ČSA, Paskov, Darkov). 

V OKD se pro rozdružování v těžké suspenzi (kapalině) používají 

těžkosuspenzní rozdružovače typu SM, rozdružovače Drewboy a těžkosuspenzní 

cyklóny. V Darkově je SM-vana využita v technologickém uzlu odkamenění . 

Sazečky se v úpravnách OKD používají pro střední zrnitostní třídu - zrna o 

velikosti 0,5 až 10 mm (v praxi však až do 50 mm). Rozdružování v sazečkách se 

v OKD provádí většinou sazečkami typu OM-18 a OM-24.Flotace je proces 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

111 
 

2013 

úpravy, založený na rozdílných fyzikálněchemických vlastnostech zrn. Používá se 

pro zpracování nejjemnější zrnitostní třídy. 

Protože úpravnické procesy probíhají ve vodním prostředí, je výsledný 

praný produkt nasycen vodou. Odvodňování je na úpravně Dolu Darkov řešeno 

pomocí termického sušení [31].  

6.2.4 Situace v úpravně Darkov 

Úpravárenský komplex svou technologickou koncepcí představuje moderní 

úpravnu a svou kapacitou i technologii je schopen zpracovávat nejen uhlí 

vlastního závodu, ale i uhlí jiných důlních závodů [29]. 

Surové uhlí je na třídicích sítech Scalpeur tříděno:  

• zrnitostní třída 0 – 40 mm je dopravována do velkoprostorových zásobníků 

surového uhlí; 

• zrnitostní třída 40 – max. mm je, po ručním vybrání nežádoucích předmětů, 

upravována v těžkokapalinovém rozdružovači DREWBOY na dva produkty: 

o hlušinu – po podrcení se dopravuje na velký odval a následně je 

nákladními auty nebo železničními vagóny rozvážena na rekultivační 

stavby; 

o směs uhlí a proplástku, která se drtí na –40 mm a s odtříděným 

surovým uhlí 0-40 mm je dopravena do velkoprostorových zásobníků 

surového uhlí. 

 

Úprava uhlí 1,0 – 40 mm v sazečkách dává tři produkty: 

• hlušiny jsou odvedeny do zásobníku hlušin a jejich odsun na odval zajišťuje 

pásový dopravník – společně s hlušinou z odkamenění; 

• meziprodukt je po podrcení expedován k zákazníkům; 

• prané uhlí je po odvodnění dopraveno do expedičních nebo záložních 

(kapacita 20 000 t) zásobníků praného uhlí; 

 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

112 
 

2013 

Uhelné kaly jsou staženy do zahušťovače Dorr a pak zpracovány v třídících 

hydrocyklonech. Část zrna 0,25-1,0 mm je přivedena na baterii spirál a zrno 0-

0,25 se zbytkem zrna 0,25-1,0 mm je upravováno ve flotačních bateriích na dva 

produkty: 

• flotační koncentrát i koncentrát ze spirál je odvodněn na diskových filtrech 

nebo v plnoplášťových odstředivkách typ KHD a je přidáván k pranému 

uhlí ze sazeček nebo je sušen v sušárně Babcock; 

• flotační hlušiny a hlušiny ze spirál jsou po zahuštění v Dorrově 

zahušťovači čerpány do nádrže Pilňok k rekultivační činnosti. 

 

Popis třídění 

Matematicky lze třídění popsat následujícími vztahy a dále sumarizovat 

(obrázek 73). Celkové množství těženého uhlí označme Q. Jednotlivá množství 

rozdělená podle zrnitosti označme Qi  

 V našem případě to bude  Q1= množství o zrnitosti  0 - 200 

     Q2=     10 - 200 

     Q3=               0 - 50  

     Q4=     0 - 30  

     Q5=               0,5 - 10  

     Q6=               0 – 0,5 

Podíl jednotlivých složek v % vyjádřený desetinným číslem označme 

symbolem aia musí platit že  =  ∑ = 1 

Pak celkové množství složené z jednotlivých složek 

= . + .. + . + . + . + .  

Přitom můžeme jednotlivá množství označit že = .  

V tomto případě se každé dílčí množství Qi obsahuje část uhlí, část hlušiny 

a část meziproduktu. 

Uhlí a hlušina jde do expedice a meziprodukt (uhlí spojené s hlušinou- 

kamenem)se drtí a znovu třídí na uhlí a hlušinu.  



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

113 
 

2013 

 

Obrázek 72 Sumarizace třídění uhlí 

6.2.5 Jakostní parametry uhlí 

Nyní se dostáváme k důležité oblasti, tedy co je důležité z hlediska 

úpravárenského procesu pro zákazníka a tedy co je zároveň klíčové pro 

dodavatele. Zákazníci, tedy odběratelé uhlí požadují specifické kvalitativní 
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vlastnosti uhlí. Tyto závisí nejen na vlastnostech vytěženého uhlí, ale i na stupni 

jeho následné úpravy. 

Uhlí se dělí v zásadě na dva druhy a to koksovatelné (UVPK) a energetické 

(EU), zde se zabýváme koksovatelným. Hlavním úkolem  úpraven je tedy 

přiblížení obsahu jednotlivých složek potřebám odběratelů. Těmito žádanými 

parametry jsou:  

• Obsah popela A (%)  – rozpětí 5-10% 

• Obsah vody W (%)   – rozpětí 8-15% 

• Výhřevnost Qir (MJ/kg) – 20-30 MJ/kg 

 

Platí velmi přibližně – nárůst 3 % obsahu popele – pokles výhřevnosti o 1 MJ 

 

Přibližné hodnoty obsahu vody W (koksovatelné uhlí): 

• Výstup z flotace a z podtlakových filtrů           – kolem 25 % 

• Výstup z flotace a z odstředivky           – mezi 15-17 % 

• Výstup ze sazečky                – kolem 8 % 

• Výstup z hydrocyklonu (druhý řez, největší zrnitost)  – mezi 3-4% 

 

Velikost zrna: 

• 30-200 mm  těžká suspenze (hydrocyklony) 

• 0,5 – 30 mm sazečky 

• 0-0,5 mm flotace 

 

6.2.6 Sběr dat 

Pro řízení a také modelování úpravárenských procesů je klíčové získávání 

a shromažďování dat z tohoto procesu. Celkové schéma sběru a využívání těchto 

dat lze shlédnout v příloze, část podstatná pro využití v software 3D MaEfs a 

stavbu modelu je v obrázku 73. Sběr dat lze zhruba rozdělit na tři oblasti a to 

oblast samotného měřené veličin přímo v úpravárenském procesu, dále část 
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předávání dat do řídicích počítačů a také poslední část, kterou je existence 

databáze z těchto dat.  

 

Obrázek 73 Sběr dat 

6.2.7 Měření veličin 

Data pro databázi jsou zajištována měřením veličin ze sledovaného 

systému.  Tato data jsou samozřejmě klíčová pro provozní technologické účely 

(řízení výroby a odbytu). Sleduje se zejména obsah popela a vody kontinuálně v 

průběhu výroby. Pro měření se používají: 

• Kontinuální popeloměry (Enelex, Sojka). 

• Kontinuální vlhkoměry (Berthold). 

• Analyzátory jakosti (např. polský rychloanalyzátor Wilpo). 

V oblasti úpravy surovin se setkáváme také s nutností měřit kvantitativní 

hodnoty, nejčastěji se jedná o:  

• Měření hmotnosti. 

• Měření průtoku nebo množství prošlé suroviny. 

• Měření výšky hladin. 
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6.2.8 Koncentrátory dat 

Koncentrátory dat mají také důležitou úlohu pro nasazení software MaEfs, 

jelikož slouží jako mezistupeň při předávání informací měřených snímači do 

řídicího počítače a také následně do databáze úpravny.  Náhled na umístění 

těchto celků je dostupný v příloze. Používají se u rozsáhlejších systémů, které 

jsou vybaveny větším množstvím snímačů. Jejich úkolem je předzpracování 

informací, jejich základní verifikace a také mohou sloužit ke koncentracím 

informací nebo zasílání informací v dávkách. Cílem je také zmenšit datový objem 

předávaný sítí [31].  

6.2.9 Databáze naměřených veličin 

Existence databází technologických dat představuje ideální výchozí 

základnu pro návrh systému využívajícího prvky 3D modelování a virtuální reality. 

Díky dostatečnému množství dat, které postihují průběh a stav technologických 

procesů, můžeme provádět simulace a testy. Provedené testy lze následně 

vyhodnotit a porovnat s reálnými situacemi, které nastávají při řízení technologií.  

Takto zvládnuté technologie a metody prezentace virtuální scény umožňují 

navrhnout a verifikovat postupy, které lze posléze využít v prostředích, kde je 

vyšší míra ohrožení nebo v prostředích, které není možné standardním způsobem 

monitorovat a můžeme je označit jako extrémní. Náhled na data z úpravnického 

procesu ukazuje obrázek 74, data jsou zde převedena do lépe čitelné podoby, jde 

o výstupy aplikace pro sledování dat z rychloanalyzátoru Wilpo. 
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Obrázek  74 Databáze naměřených veličin 

6.3 Realizace na úpravně uhlí 

Jak bylo řečeno, ověřování tohoto nového přístupu je provedeno na 

úpravně uhlí. Z uvedeného rozboru úpravny plyne poznatek, že v případě 

samotných úpravnických procesů je předmětem řízení dosažení požadovaných 

jakostních parametrů uhlí (obsahu popela, obsahu vody, výhřevnosti). Tyto 

parametry lze nejlépe vysledovat v modelu úpravny jako celku – globální pohled 

na stav procesu, s důrazem na strategické informace, jako jsou aktuální jakostní 

parametry probíhající nakládky. Sestavování 3D modelu a jeho integrace do 

software MaEfs se bude tedy ubírat tímto směrem. Celkový pohled bude 

prezentovat množství suroviny v zásobnících a surovinové toky na pásech při 

současné prezentaci stěžejních jakostních parametrů, tedy obsahu popela, 

obsahu vody a hodnot výhřevnosti.  

Schéma na obrázku 75 naznačuje výše popsané úpravnické procesy. Tyto 

procesy byly pro přehlednost a jednoznačnost převedeny na schéma na obrázku 

76. Toto schéma jasně naznačuje prvky použité pro tvorbu scény ve virtuální 
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realitě. Ve schématu na obrázku 76 jsou tedy popsány jednotlivé části úpravny i s 

vysvětlením jejich funkcí v úpravně reálné. Z tohoto schématu je tedy vycházeno 

při stavbě 3D modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 75 Úpravnické procesy 
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Obrázek 76 Úpravnické procesy – zjednodušené schéma 
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6.4 3D model pro software 3D MaEfs  

Schéma v obrázku 76 je tedy základem pro tvorbu 3D modelu. Pro účely 

této stavby je nejprve nutné přiřadit reálným prvkům sledovaného systému 

komponenty modelu. Tedy v následující tabulce jsou ke tvarům a barvám 

budoucího modelu přiděleny prvky z reálného systému – úpravny. 

Tabulka 20 Prvky 3D modelu a jejich návaznost na systém 

Prvek 3D modelu 
Návaznost na systém úpravny, jednotky, 
poznámky 

 

prázdný dopravník s omezením maximální 
přepravní kapacity 
 
Tm (t/h) 

 aktuální množství hmoty přepravovaného uhlí 
 
T (t/h) 

 
 prázdný zásobník s omezením maximální 

kapacity 
 
Zm (t) 

 
aktuální hmota uhlí v zásobníku 
 
Z (%) - zaplnění zásobníku  

 
aktuální obsah vody v uhelné hmotě 
 
W (%) – rozpětí 8-15% 
 
Omezení maxima pro výstup z jednotlivých 
technologií obstarává poloprůhledný válec – 
maximální hodnota vlastnosti 

 aktuální popelnatost uhelné hmoty 
 
A (%) – rozpětí 5-10% 
 
omezení  maxima pro výstup z jednotlivých  
technologií obstarává poloprůhledný válec – 
maximální hodnota vlastnosti 
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 aktuální  výhřevnost uhelné hmoty 
 
Qir (MJ/kg)  – rozpětí 20-30 MJ/kg 
 
poloprůhledný válec je vyjádřením minimální  
hodnoty vlastnosti 

 
klíčové technologie úpravny 
 
TS – těžká suspenze 
 
SA – sazečky 
 
F - flotace 
 
S - síto 

Z tabulky je také patrné, že u popelnatosti a obsahu vody v uhelné hmotě je 

nízká hodnota těchto vlastností pozitivní, naopak u výhřevnosti je vyžadována 

určitá minimální hodnota. Tuto situaci postihuje také grafické vyjádření tohoto 

stavu ve 3D modelu, kde pro obsah vody a popelnatost je obálka tvořená 

poloprůhledným válcem vyjádřením maxima, naopak pro výhřevnost je tato obálka 

vyjádřením minima, tedy vystoupení jehlanu s objemu válce je zde pozitivní jev. 

V modelu je pořadí těchto vlastností řazeno vždy v pořadí z leva: 

1. obsah vody – vlastnost 1; 

2. popelnatost – vlastnost 2; 

3. výhřevnost  - vlastnost 3. 

 

Nutno poznamenat, že toto pořadí koresponduje s možnostmi konfigurace 

vyšetřovacích metod popsaných v kapitole 6.1, kde je možno konfigurovat 

právěvlastnost1 vlastnost 2 a vlastnost 3. 

 
Obrázek 77 Řazení a vyjádření vlastností 
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6.5 Stavba kostry 3D modelu úpravny 

Z výše popsaných komponent a na základě schématu vybraných 

technologií úpravny vzniká kostra modelu. Kromě zásobníků a maximálních 

kapacit toků jsou zde také vidět centrální propojovací prvky v podobě červených 

kulových útvarů. Kostra modelu je prázdná, jelikož není napojena na databázi. 

K tomu dochází až integrací 3D modelu do software MaEfs.. 

6.5.1 Integrace 3D modelu do MaEfs 

MaEfs je univerzální prostředí, do něhož lze integrovat libovolný model a 

napojení lze nakonfigurovat pro kompatibilní databáze. Kromě toho získává 

uživatel možnosti konfigurace a výběrů dat a další možnosti podrobně popsané 

v kapitole 5. 

Obrázek 78 Integrace 3D modelu do MaEfs 

V následujícím textu jsou rozebrány možnosti využití takto sestaveného 

modelu a jeho ovládání pro různé účely v úpravně uhlí. 
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6.5.2 Sledování procesu na manažerské úrovni 

Při úpravě uhlí je cílem řízení na manažerské úrovni ekonomické hledisko – 

splnění požadavků zákazníků na dodávané produkty, a to jak v množství, tak v 

jakostních parametrech. Úpravna je řízena tak, aby byly optimálně splněny 

uzavřené smlouvy na dodávku uhlí, tzn. při co nejnižších nákladech a nejnižších 

ztrátách na těžené surovině dosáhnout maximální zisk.  

V tomto případě si mohou pracovníci procházet jednotlivé směny a 

provádět kontroly a vyhodnocování výsledků. V programu 3D MaEfs například 

zvolí den 12. 6. 2013 a následně si vybere požadovanou směnu tohoto dne, zde je 

to konkrétně druhá směna. Volba je naznačena v obrázku 80. Ihned po výběru 

směny jsou k dispozici vizuální výsledky. Výsledky jsou k dispozici v okně modelu, 

pomocí funkcionality zoom aktivovatelné z okna modelu je možné náhled na celou 

situaci ve sledovaném systému zvětšit na celou plochu momentálního 

zobrazovacího zařízení uživatele. 

Výsledky výběru lze díky integrovaným funkcím software MaEfs nejen 

detailně prohlížet a hodnotit, ale je zde také možnost tisku. V programu 3D MaEfs 

získají pracovníci také prostředek pro prezentaci výsledků podniku při pracovních 

jednáních s ostatními kolegy, tedy pro společné posuzování a rozhodování. 

Tisknutelný výstup dává také dobrý přehled o situaci. Jeho příklad je v obrázku 80. 

 

Obrázek 79 Volba dne a směny 
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Obrázek 80 Náhled na model v celku 

Z celkového náhledu je tedy možné jedním pohledem posoudit situaci. Je 

vidět, že i z malého náhledu je systém a hodnoty v něm dobře čitelný.  
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Pokud celkový pohled nestačí, může se pracovník pomocí funkce look at 

soustředit na jednotlivé komponenty modelu. Zajímá-li jej například aktuální 

situace v zásobníku, dostane se k nim jednoduše kliknutím na tento zásobník. Ten 

se dostane automaticky do uživatelova zorného pole, jako hlavní komponenta. 

Přepnutím se do modu explore pak stačí dalším kliknutím aktivovat numerický 

billboard k danému zásobníku, kde již jsou aktuální informace o stavu zásobníku 

zobrazeny (obrázek 82). Tento numerický billboard je viditelný pro jakýkoliv úhel 

pohledu, jelikož je vždy automaticky natáčen do úhlu pohledu uživatele. 

 

Obrázek 81 Zásobník s konkrétní hodnotou zaplnění 

Takovéto náhledy jsou samozřejmě možné i pro několik prvků najednou, 

jsou dobře čitelné i pro celé úseky systému. Uživatel může takovýto úsek přiblížit a 

v něm vybrat jakékoli prvky k bližšímu zkoumání. Je tak možné najednou sledovat 

detailní popisy například pro šest takových zásobníků a přidat numerický billboard 

i k libovolným vlastnostem materiálu uvnitř toků okolo s tím, že čitelnost informace 

je zachována i pro zadní část pohledu uživatele, jak je nastíněno v obrázku 82. 
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Obrázek 82  6 zásobníků a 3 vlastnosti s numerickým billboardem. 

6.5.3 Vizualizace historie výrobního procesu 

Další možné využití virtuální reality v oblasti technologických procesů, je 

vizualizace historie výrobního procesu. To může být důležité kupříkladu při 

mimořádných událostech, jako je třeba úraz nebo havárie, kdy je možné týmu 

vyšetřovatelů, na základě historických dat uložených v databázi, prezentovat 

průběh a stav procesu v době vzniku události.  Lidem, kteří nejsou odborníky na 

dané technologie, bude takto vytvořená prezentace podstatně srozumitelnější než 

např. zobrazení ve SCADA systému, nebo ještě hůře náhledem do sumarizace 

numerických dat z databáze. Prezentace historie průběhu výrobního procesu 

úpravny může být využita také pro požadavky v rámci certifikace ISO 9000. 

Pro vizualizaci historie výrobního procesu mohou být s výhodou využity 

funkce software 3D maEfs jako jsou integrovaná časová osa, nebo TM. Pro 

příklad můžeme uvést využití funkce Time Machine. Její výhodou je možnost 

pohodlného sledování vývoje situace ve stylu animace. Je možné si vybrat délku 

období, které bude animace pojímat, a také rozlišení – tedy nastavení jednotlivých 

časových skoků mezi snímky. Detailní popis je dostupný v kapitole 6.1.10. Uživatel 

tedy vybere RD kupříkladu 10.7.2013, jelikož například vyšetřovatele zajímá 

průběh procesu v okolí tohoto data.  Výhodou TM je nastavení rozestupů 
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jednotlivých časových skoku, jak ukazuje obrázek 83, kde je vybrán časový skok 

jedné hodiny, dále uživatel volí počet takových skoků. 

 

Obrázek 83 Nastavení TM 

Doba čekání v bodě – tedy jak dlouho bude uživatel v jednom bodě nahlížet na 

data, je nastaveno na 3 sekundy a cyklování Ano znamená návrat na začátek po 

posledním bodě a opětovná animace. Opět se při sledování můžeme věnovat 

celku, nebo se soustředit na určitou část modelu. Za běhu funkce TM lze 

s modelem nadále pracovat – zapínat různé typy billboardů, kde například u 

numerických billboardů můžeme sledovat měnící se číselné informace, během 

animace můžeme rovněž s modelem manipulovat a volit například jiné úhly 

pohledu. Tímto se funkcionalita TM liší od běžné animace, která nenabízí uživateli 

výběry různých náhledů na situaci, ani volitelnou míru zobrazované informace. Na 

obrázku tedy můžeme vidět časový bod 10.7.2013 v 10:00, o probíhající funkci TM 

informuje uživatele červeně zvýrazněné tlačítko TM. V průběhu TM lze rovněž 

měnit vlastnosti systému včetně změny barvy prostoru.  V obrázku jsou jasně 

patrné rozdíly mezi jednotlivými toky v systému. Druhý obrázek ze stejného času 

avšak jiného úhlu a barvy prostředí. Bílá barva prostředí dává jasnější viditelnost 

maximálních toků a kapacit. 
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Obrázek 84 Změna vlastností systému v průběhu TM  

6.5.4 Tréninky dispečerů 
 

Mezi důležité oblasti využití 3D modelu úpravnických technologií v software 

MaEfs je také možnost tréninku dispečerů a pracovníků velínů. Prostředí MaEfs 

umožní simulovat různé situace, ke kterým může v reálném provozu dojít, ale 

zaměstnanci se s nimi běžně nesetkávají. Těmito situacemi jsou havárie nebo 

jiné vážné stavy sledovaného systému. Díky tomu, že lze do databáze zkušebně 

nasadit taková kritická data mohou se s těmito situacemi zaměstnanci naučit 

zacházet. 
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 Takováto kritická situace je zobrazena v obrázku 85. Vidíme zde vážná 

překročení množství dopravovaného uhlí na pásech, která jednak poškozují 

samotné pásové dopravníky, ale hlavně zahlcují a poškozují kritické technologie 

úpravny. Z obrázku je vidět, že alarmový stav je vyjádřen změnou pozadí v okně 

3D modelu úpravny na červenou. Zároveň došlo ke zrušení všech billboardů u 

nedůležitých technologií a naopak textové billboardy s informací o aktuálních 

tocích na přetížených pásech se aktivovaly, a tedy sdělují číselnou informaci o 

překročení hodnot a také informaci o prvku a jeho zařazení v systému. 

 

Obrázek 85 Kritický stav v úpravně 

 

Nastavování alarmů 

Nastavování hodnot pro zobrazování alarmových hlášení je v software 

MaEfs možný v konfigurační sekci, jak popisuje kapitola 6.1.10. V nasazení pro 

úpravnu je možné nastavovat zvlášť čtyři okruhy hodnot.  První z nich jsou 

zásobníky, druhou toky – tedy dopravníky uhelné suroviny, nebo finálního 

produktu a poslední jsou vlastnosti – tedy obsah vody, popela a výhřevnost uhelné 

hmoty. Ty jsou rozděleny do skupin, kde první skupině jsou přiřazeny vlastnosti 

uhlí během technického procesu, ve druhé jsou vlastnosti uhlí jen na konci 

výrobního procesu. To dává uživateli možnost sledovat zvlášť konečný produkt. 
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Obrázek 86 Nastavování alarmů 

Časová osa 

Aby mohli zaměstnanci zjistit, co takovému kritickému stavu předcházelo, 

mohou využít funkcionalitu Časová osa. Kritické datum je pak nastaveno jako RD 

a zaměstnanec manuálním posunem po časové ose přepíná mezi stavy systému 

ve zvoleném intervalu. Nastavení a práce s časovou osou je popsána v kapitole 

6.1.6. 

6.5.5 Školení nových zaměstnanců 
K seznámení se s technologiemi úpravny mohou noví zaměstnanci, nebo jiné 

zainteresované osoby využít rovněž možností software 3D MaEfs. Mohou tak 

získat přehled o dějích v úpravnickém procesu, jakožto i o technologiích v něm. 

To je možné díky možnosti zobrazování informativních a 3D billboardů, které 

zahrnují různé detaily o technologii. Prvním z billboardů, který může zvýšit míru 

zobrazované informace v modelu je již zmíněný numerický billboard. V případě 

potřeby může být tato míra dále rozšířena, a to dalším kliknutím polohovacího 

zařízení na již zobrazený numerický billboard konkrétního prvku modelu, které 

aktivuje 3D billboard. Tedy nový zaměstnanec se kupříkladu dozví o 

těžkokapalinovém rozdružovači Drewboy a to v kontextu dalších technologií a 

dějů v úpravnickém procesu, tento příklad ukazuje obrázek 87.  Z obrázku je 

vidět, že 3D billboard má svůj název odvozen z jeho možnosti zobrazovat 3D 
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modely zkoumané technologie což posouvá opět informovanost školeného 

zaměstnance kupředu. Tento billboard může rovněž obsahovat různé provozní 

informace o dané prvku, kde pro uvedený rozdružovač Drewboy jsou uvedeny 

provozní informace i informace o principech fungování tohoto technologického 

celku.  

 

Obrázek 87 3d billboard Drewboy 

Náhled na obrázku 88 ukazuje informativní billboardy spuštěné právě pro 

klíčové technologie úpravny, kterými jsou rozdělovací síta S1 a S2, celek flotace 

F, těžkosuspenzní rozdružovač Drewboy D a sazečky SA.  

 

Obrázek 88 Informativní billboardy spuštěné právě pro klíčové technologie úpravny 
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6.5.6 Vyhodnocování závislostí v systému úpravny  

Jelikož software 3D MaEfs poskytuje volitelnou možnost přepínání se mezi 

jednotlivými módy prezentování výsledků, mohou pracovníci sledovat různé 

zákonitosti v pochodech probíhajících v reálném systému. Podrobně tyto metody 

včetně matematických vzorců popisuje kapitola 4.3. Možnosti konfigurace metod 

vyšetřování dat jsou popsány v kapitole 6.1.10.  

Aritmetické průměry 

Pro základní kvantitativní představu o tocích uhelné hmoty, využití 

zásobníků a vlastnostech přepravovaných a zpracovávaných uhelných hmot tedy 

zobrazujeme hodnotu aritmetického průměru a to pro každou tuto hodnotu zvlášť. 

Tato metoda je pro software 3D Maefs metodou základní a není třeba ji 

konfigurovat. Jasným indikátorem zvolené metody aritmetický průměr je popisek 

Avg v červeném rámečku nacházející se v pravém horním rohu prostředí MaEfs. 

Pro další rozšíření možnosti zkoumání vlastností uhelné hmoty a to obsahu 

vody, popelnatosti a výhřevnosti a jejich vlivu na toky uhelné hmoty a na hladiny 

v zásobnících dále rozvádíme zobrazování průměrů při navolené hodnotě 

vlastnosti. Můžeme takto lépe vidět závislost velikosti toků a hladiny v zásobnících 

na hodnotách vlastností. Zjistíme třeba přeplňování zásobníků jen při určité 

hodnotě vlastnosti, které není patrná z průměru všech dat. Jako příklad je 

uvedena volba vlastnosti „obsah vody“ < 10% (obrázek 89).   

 

Obrázek 89  Nastavení metod vyšetřování 
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Aritmetický průměr toků uhlí bude vypočten jen pro takové případy měření 

z vybraného časového údobí, kdy uhelná hmota splňovala tuto definovanou 

hodnotu obsahu vody. Příklad výsledku této vyšetřovací metody ukazuje obrázek 

90. Vidíme zde, že pro vybrané časové údobí a vlastnost je průměrná obsazenost 

ve větvi „t38“ činí 42 % a tok větví „t39“ je 8 % a že uhelný produkt takovýchto 

vybraných vlastností obsazuje zásobník „3ou5“ ze 35 % a zásobník „3ou6“ ze 72 

%. 

 

Obrázek 90 Zobrazení aritmetických průměrů 

Procentuální zastoupení  

Dalším významným pomocníkem při posuzování stavu toků v systému je 

možnost zobrazení procentuálního zastoupení toků a hladin splňujících určité 

podmínky. Jako u ostatních metod probíhá konfigurace v nabídce, jak ukazuje 

obrázek 91. Uživatel má možnost navolit procento kapacity, znaménka <, > a 

hodnotu vlastnosti. Jasným indikátorem zvolené metody procentuální zastoupení 

je popisek Proz v zeleném rámečku nacházející se v pravém horním rohu 

prostředí MaEfs. 

Po aplikace této metody budou v modelu zobrazena pouze data splňující 

navolené podmínky, přesněji řečeno jejich procentuální zastoupení vzhledem k 

množství všech dat. Pro objasnění situace je uveden příklad pro model úpravny 

uhlí. Ke zobrazení toků a hladin dle navoleného procenta kapacity tedy navolíme 
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pro toky a zásobníky v úpravně 90%, znaménko „větší, než“ (>) a hodnotu 

vlastnosti procento popela < 7%, tento výběr je patrný na obrázku 93.  

 

Obrázek 91 Nastavení procentuálního zastoupení  

Pro každý tok a zásobník budou v databázi vyhledána data (v našem 

případě množství uhlí), jejichž hodnota je větší, než 90% kapacity toku, resp. 

zásobníku a zároveň splňují zadanou podmínku pro procento popela. Dále bude 

vypočteno poměrné zastoupení množství takových dat vzhledem ke všem datům. 

Uživatel tak uvidí, jak často se stává, že tok, či zásobník je obsazen z větší části, 

než 90% při splnění navolené podmínky pro procento popela. Je tak možno 

kupříkladu snadněji posuzovat závislosti případného přeplnění zásobníku na 

vlastnostech materiálu, rozhodovat o nutnosti zvětšení zásobníku, nebo nutnosti 

lepšího uspořádání tak, aby díky jiným vlastnostem uhlí nedocházelo 

k přeplňování kapacit zásobníků, nebo toků, tedy pásových dopravníků v úpravně. 

Jako příklad jsou uvedeny dva výsledky, kde první na obrázku 93 ukazuje, 

že jen ve 40 procentech času dochází k alespoň 90% zaplnění zásobníku a jen ve 

30 procentech času dochází k alespoň 90%  zaplnění pásového dopravníku.  
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Obrázek 92 Příklad procentuálního zastoupení 1 

Druhý příklad je odlišný, pro jiné časové údobí. Výsledek ukazuje, že zde 

dochází  v 90 procentech času k alespoň 90% zaplnění zásobníku a v 90 

procentech času dochází k alespoň 90% zaplnění pásového dopravníku. Bílá 

barva prostředí modelu je zvolena pro lepší kontrast se zobrazením maximálních 

toků a kapacit modelu. 

 

Obrázek 93 Příklad procentuálního zastoupení 2 
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Další metody  

Zkušený uživatel má možnost dalších metod vyšetřování, které software 3D 

MaEfs nabízí, jakou je třeba směrodatná odchylka, popsaná v kapitole 4.3. Pro 

specifické potřeby uživatelů z různých oborů, kde může být software 3D MaEfs 

nasazen, lze přidat další pro daný obor typické metody vyšetřování dat. 

6.5.7 Možnosti zobrazování a kompatibilita s OS 

Kapitola se zabývá testováním, nebo doporučením hardware, operačních 

systémů, zobrazovacích zařízení a vstupních zařízení vzhledem k funkčnosti se 

software 3D MaEfs a také typem vnoření se do virtuálního světa.  

Zařízení řady PC 

Software byl primárně vyvíjen a testován na počítačích řady PC (personal 

computer) s operačními systémy MS Windows XP a MS Windows 7, testován byl i 

na operačním systému Linux v distribuci Ubuntu 12.10. Na těchto platformách 

není problém s kompatibilitou při dodržení níže uvedených minimálních 

hardwarových požadavků a požadavků na webové prohlížeče, které jsou shrnuty 

v příloze. 

Minimální hardwarové požadavky pro PC: 

• CPU (central processor unit)  - Intel Atom dual core 1,6 GHz; 

• RAM  (random access memory) - 2GB; 

• GPU  (graphic processing unit)- OpenGL ES 2.0 kompatibilní. 

Mobilní zařízení 
 

Software byl také testován na mobilních zařízeních od tabletů, po mobilní 

telefony. Dnešní mobilní zařízení poskytují dostatečný  hardwarový výkon nejen 

z díky výkonu více jádrových CPU, velikostí operačních pamětí, ale zvláště 

používáním výkonných více jádrových GPU. V souhrnu požadavků je také 

uvedena velikost grafického zobrazovacího zařízení, ale těmto otázkám se 

podrobně věnuje až další text.  



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

137 
 

2013 

Minimální hardwarové požadavky pro mobilní zařízení: 

• CPU  - 1 GHz Dual-core ARM Cortex-A9; 

• RAM  - 1GB; 

• GPU  - Mali-400 MP, nebo srovnatelný OpenGL ES 2.0  kompatibilní ; 

• Grafické výstupní zařízení - 4,8 palců s rozlišením 1280×720 pixelů. 

 

Testované mobilní operační systémy: 

• Android verze 4.0.4, Android verze 4.1 "Jelly Bean, iOS 5.0, Windows 

phone 8 

Tabulka kompatibilních prohlížečů pro všechny OS včetně mobilních je 

uvedena v příloze. 

Zobrazovací a vstupní zařízení 
 

Základní možností je samozřejmě použití širokoúhlých displejů 

s úhlopříčkou nad 20 palců. A to v kombinaci s klávesnicí a polohovacím 

zařízením typu počítačová myš. Již tato kombinace splňuje základní typ vnoření 

se do virtuálního světa, umožňuje uživatelovu navigaci, interaktivitu s prvky 

virtuálního světa, pozorování změn a podobně. Výhodou této kombinace je nízká 

cena hardware. 

Lepší alternativu ke klasickému displeji a tedy zároveň o něco vyšší stupeň 

vnoření se do VR, poskytují projektory. Mělo by se však jednat o kvalitní 

širokoúhlé modely s rozlišením nad 1280 x 800 bodů a vysokou svítivostí nad 

2800 lm. 

Jak bylo řečeno, mobilní zařízení poskytují již dostatečný hardwarový 

výkon, avšak integrované grafické výstupního zařízení, tedy displej, je poměrně 

malý. U displeje je samozřejmě rozhodující úhlopříčka. Při testování bylo 

shledáno, že pro základní informativní využívání postačuje 4,8 palcový displej 

s rozlišením 1280×720 pixelů. Přesto je jasné, že takto malé zobrazení není příliš 

účelné, a vnoření se do světa VR (virtual reality) je mizivé. Dotykové uživatelské 

rozhraní těchto mobilních zařízení však nabízí zajímavou alternativu práce ve VR, 
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kdy nahradí klávesnici a myš, a to díky technologii Mobile High-Definition Link 

(MHL). Tato technologie umožňuje připojit mobilní zařízení k téměř k jakémukoliv 

zobrazovacímu zařízení od velkoplošných displejů až po projektory a HMD (head 

mounted display). Tímto se smazává rozdíl mezi mobilními zařízeními a klasickými 

počítači ve smyslu možností zobrazování na velkou plochu, ale je zde také 

nabídnuta zajímavá možnost ovládání a navigace ve VR pomocí dotykového 

vstupu. 

Velkoplošná zobrazovací zařízení jsou však jen prvním stupněm vnoření se 

(immerse) do virtuálního světa. K dosažení vyšších stupňů je třeba uživatele lépe 

odstínit od rušivých vlivů okolí a takto jeho smysly lépe zaměřit na svět VR. 

K tomuto výborně slouží zařízení HMD – tedy head mounted display, nebo také 

helmet mounted display. Princip tohoto řešení spočívá, jak název napovídá, 

v přilbě odstiňující uživatelovy smysly od okolí tím, že mu nabízí vizuální a 

zvukové vjemy týkající se virtuálního světa. Ovládání a interakci s VR zajišťují 

jednak akcelerometry a magneto-rezistivní sensory sledující pohyby hlavy, jednak 

také sensory očních pohybů. Tato zařízení se liší svou kvalitou a to například 

rozlišením vnitřního displeje, nebo velikostí celého zařízení od přilby po velikost 

blížící se brýlím. Dle toho se také pohybuje jejich cena, která se pohybuje 

v řádech desítek tisíc až po částky přesahující sto tisíc českých korun. 

Zajímavým vstupním zařízením s odezvou VR jsou datové rukavice. 

Umožňují ovládání prvků VR pomocí sledování polohy uživatelových prstů a ruky, 

na které jsou nasazeny jako klasická rukavice. Zároveň poskytují odezvu z VR kde 

mechanika, nebo pneumatika rukavice může působit na hmat uživatele tak, že 

tento získá pocit uchopení na základě interakce s předmětem ve VR. Datagloves 

se mohou používat v kombinaci s displeji, projektory, HMD i CAVE systémy. Ceny 

se pohybují od tisíců českých korun. 

Zřejmě nejlepší variantou z hlediska vnoření se do VR poskytují systémy 

CAVE, kde tento systém tvoří stěny a podlaha, na které se zpětnou projekcí 

přenáší obraz prostředí VR a uživatel je tedy uvnitř VR celý. Jde tedy o jakousi 

jeskyni, kde se odehrávají děje VR. Pohyby pro interakci s uživatelem snímají 

senzory. Jediné co uživatel potřebuje, jsou stereoskopické brýle pro lepší dojem 
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prostoru. Uživatel může použít i datové rukavice. Existují různé varianty CAVE, od 

tří plochých stěn až po CAVE2, která používá kruhový půdorys. Ceny se pohybují 

od šesti set tisíc až po desítky miliónu českých korun. Existují proto i levnější 

varianty, kterým se říká 3D stěny, tyto mají na rozdíl od plnohodnotného CAVE 

systému jen jednu stěnu, ale systém sledování pohybů je v omezené míře 

zachován. Takovýto systém pak vyžaduje investici asi čtyřistatisící českých korun. 
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Závěr 
 

V předložené práci byla předmětem zkoumání a následně i řešení 

problematiky využití virtuální reality pro oblast řízení technologických procesů.  

Takovýto úkol se však neobejde bez předchozího průzkumu prací a aplikací 

zabývajících se přehledem současného stavu nasazení virtuální reality v oblasti 

průmyslu. Z tohoto rozboru vyplývá, že tento způsob aplikace virtuální reality, 

kterou se zabývá tato práce, nebyla dosud nikde využita. 

Dále byly osvětleny matematické základy pro práci ve virtuální realitě 

včetně programových nástrojů nutných pro zobrazování ve 3D prostoru. Důležitou 

částí práce byl výzkum na poli znalostí o vnímání a smyslech člověka, jelikož 

právě tyto znalosti jsou potřebné pro definování klíčových vlastností základních 

prvků budoucího virtuálního světa. Také byl vyložen matematický základ pro 

možnosti vyšetřování dat zkoumaného systému. 

Následně byly na základě definovaných pravidel vytvořeny základní prvky 

pro stavbu 3D modelů virtuálního světa a to i s ohledem na jejich univerzální 

použití v modelech různých typů reálných systémů. Tyto prvky jsou tedy částmi 

univerzální stavebnicové soustavy pro tvorbu 3D modelů a jejich integraci do 

virtuálního světa. Tímto byly splněny první dílčí cíle této práce a to vývoj nových 

přístupů v oblasti řízení technologických procesů, vizuální přehlednost a 

jednoduchost sestaveného 3D modelu a také předpoklad pro možnost nasazení 

těchto modelů pro různá odvětví průmyslových procesů.  

V další části byla popsána technická realizace od dílčích softwarových 

nástrojů až po jejich interakci, která tvoří základ pro využití prostředků virtuální 

reality pro řízení technologických procesů, tedy software 3D MaEfs, jenž je 

trojrozměrným virtuálním systémem pro sledování, zkoumání a vyhodnocování 

hmotných a energetických toků. Byly podrobně popsány možnosti interaktivity 

s uživatelem, které prostředí 3D MAEfs poskytuje.  

 



Martin Kijonka: Využití prostředků VR pro řízení technologických procesů 

141 
 

2013 

A konečně na závěr bylo provedeno nasazení vytvořených prostředků 

virtuální reality pro úpravnu uhlí. Zde byly popsány technologie úpravny se 

zaměřením na úpravnu Darkov a to od prvků, které tvoří kostru modelu až po 

vznik dat, která tvoří samotné zkoumané toky v systému úpravny. Dále byly 

ukázány praktické možnosti využití virtuální reality pro úpravnu uhlí a to od 

sledování systému na manažerské úrovni, přes tréninky pracovníků až po 

vyhodnocování závislostí v systému úpravny. Takto se podařilo dostát vytyčeným 

cílům této disertační práce v jejich plném rozsahu. 

V této práci vzniklý software 3D MaEfs nabízí další vývoj jakým je například 

rozšíření funkce 3D billboardu k možnosti virtuálního vnoření se do další 

rozlišovací úrovně zkoumaného systému. Tedy například pro úpravnu by to 

znamenalo, že uživatel by mohl dle potřeby sledovat detailně jednotlivé 

technologické celky a toky v nich a poté opět vystoupit o úroveň výše. Další 

možností rozšíření by byla stavba kooperativního CAVE systému, který by 

umožňoval vstup několika uživatelů – avatarů – do virtuálního světa což by 

umožnilo jejich vzájemnou spolupráci.  
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Conclusion 
 

The presented work has been the subject of investigation, subsequent 

solutions and the issue of using virtual reality in the area of management of 

technological processes.  

    Such a task, however, can't do without the prior research work and 

applications dealing with view of the current state of deployment of virtual reality in 

the industry. This analysis shows that this kind of virtual reality applications, which 

are engaged in this work has never been used. 

   Furthermore mathematical basis were in used virtually, including 

programming tools, to show in 3D space. An important part of the research work in 

the field is knowledge about perception and senses, since those skills are needed 

to define the key characteristics of the basic elements of the future virtual world. It 

has also been interpreted by a mathematical basis to allow investigation of 

data possibilities in the researched system.  

    Based on defined rules we create basic building elements for a 3D 

model of the virtual world and also provide their universal use in models of various 

types of real systems. These elements are therefore often used in universal 

modular system to create 3D models and their integration into the virtual 

world. Thus fulfilling the first part of its work and aims to develop new approaches 

in the field management of technological processes and a prerequisite for the 

deployment of these models for different sectors of industrial processes. 

   The next section describes the technical realization of partial software 

tools to their interaction, which forms the basis for the use of virtual reality tools for 

management of technological processes.  Thus 3D MaEfs software, which is a 

virtual three-dimensional tracking system, explores and evaluates material and 

energy flows. Possibilities of interaction between real and virtual world, using 3D 

MaEfs, were described in details. 

   In the end we made use of resources inside simulation to create coal 

treatment plant and show treatment technologies in detail with a focus on Darkov 

plant and its elements. Thus forming an info-graphic data emerges, which are 
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themselves examined flows in the plant. Furthermore, the demonstration of the 

practical possibilities using virtual reality for coal preparation plant and from the 

monitoring system at the management level, through training staff to evaluate 

dependency of treatment system. Thus succeeded in getting the stated goal of this 

dissertation in their entirety.  

   In this work, the resulting 3D software MaEfs offers further developments 

such as the extension function 3D billboard on the capabilities of the virtual 

immersion in another resolution level of the researched system. For example, for 

water, this would mean the user could follow in detail according to the needs of 

individual technological units and flows in them, and then again ascend to a higher 

level. Another possible extension would be the construction of a cooperative 

CAVE system, allowing the entry of several users - via avatars - in the virtual world 

which would allow them to work together. 
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