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Seznam použitých značek 

HMD - Head-Mounted Display  

VIVED - Virtual Visual Environment Display systém 

VR – virtuální realita 
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Úvod 
 

Virtuální realita se využívá v mnoho oborech a čím dál tím víc se přibližuje běžnému 

člověku. V dnešní době už existuje pár cenově dostupných zařízení, které má možnost si každý 

volně koupit. Buď pro realizaci virtuální reality, nebo jen pro její pozorování, jako je tomu 

u sledování filmů v trojrozměrném formátu. V mnoha oborech se díky virtuální realitě šetří čas 

a zaprvé peníze, které jsou dnes priorita číslo jedna. 

Tato práce se zabývá možnostmi zavedení 3D vizualizací a hlavně virtuální reality ve 

výuce. Hlavním cílem je promítnout model strojního zařízení do virtuálního prostřední 

a pomocí datové rukavice zajistit virtuální demontáž. Tento model by později sloužil jako 

pomůcka interaktivní výuky pro studenty. 

Úvodu bakalářské práce věnuje historii a současného využití virtuální reality. V další práce 

je popsáno zavedení virtuální reality a 3D vizualizací do výuky. Hlavní část bakalářské práce 

se zabývá realizace virtuální demontáže modelu planetové převodovky za pomocí zařízení pro 

tvorbu virtuálního prostředí a datové rukavice. Závěr práce se soustředí na možnosti 

implementace virtuální reality do výuky. 
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1. Historie 
 

 Virtuální realita byla v letech 1980 až 1990 nabízena jako nově vznikající aplikace, která 

slibovala revoluci v oblasti interaktivity a spojení člověka s počítačem. Stáří VR je datováno 

do 80ých let minulého století, ale ve skutečnosti je stejně starý nebo dokonce i starší jako celá 

oblast vývoje počítačové grafiky. [1] 

 Morton Heiling začal v roce 1956 navrhovat první multisenzorový stroj pro virtuální 

zážitky (obr. 1.1). The Sensorama - tak se nazýval stroj, který uměl kombinovat promítaný 

film, zvuk, vibrace, vítr a pachy. Bylo to kino pro jednoho diváka, který měl pocit, že je 

součástí filmu. [1] 

 

 

Obrázek 1.1 – The Sensorama [4] 

 

 Později se snažil toto kino pro jednoho diváka navrhnout i pro více lidí (obr. 1.2), ve 

kterém by šlo sledovat trojrozměrné snímky bez použití speciálních brýlí nebo jiných zařízení. 

Vůně by se produkovala vstřikováním zápachů do klimatizačního systému. [1] 
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Obrázek 1.2 - Snímek navrhovaného kina [17] 

 

 Heiling měl také vidinu zařízení, které dnes mnozí považují za první HMD - viz obr. 1.3. 

Tyto "brýle" požívaly širokoúhlé zorné pole optiky pro zobrazení 3D fotografií se stereo 

zvukem. [1] 

 

Obrázek 1.3 - Heilingovi HMD "brýle" z roku 1962 [14] 
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 V roce 1965 Ivan Sutherland za pomocí svého studenta Boba Sproulla sestrojil HMD - viz 

obr. 1.4, který po nasazení na hlavu zobrazoval jednoduché geometrické obrazce na pozadí 

obrazu skutečného okolí. Zařízení bylo tak těžké, že muselo být připevněno na stropě a je 

považováno za první přístroj vytvářející VR. [1] 

 

Obrázek 1.4 - První Head-Mounted Display[15] 

 

 Zatímco multi-milionové vojenské systémy používaly HMD, pojem osobní virtuální 

systém pro všeobecné účely uživatelského rozhraní počítače byl téměř dvacet let zanedbáván. 

V roce 1984, Michael Mcgreevy vytvořil pro NASA první virtuální prostředí vesmírné stanice.  

Jednalo se o zdokonalení modelu Ivana Sutherlanda, který nazval VIVED (obr. 1.5). Mcgreevy 

přidal k systému VIVED i rukavici pro manipulování s předměty ve VR. [1] 

 

Obrázek 1.5 - Systém VIVED s rukavicí [12] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bob_Sproull&action=edit&redlink=1
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První uznávanou rukavicí na měření pozice rukou vyvinul Dr.Gary Grimes v roce 1983 

(obr. 1.6). Primárně byla navržena jako alternativa ke klávesnici, ale také se ukázala jako 

dobrý nástroj pro neslyšící. Byla vyrobena z lehkého látkového materiálu, měla zabudované 

senzory na pohyb prstů a zápěstí. Toto bylo brzy následováno optickou rukavicí, kterou 

sestrojil Thomas Zimmerman. Senzory na pohyb prstů nahradili optické kabely, které měřili 

úhel ohybu prstů. Byla to první komerčně dostupná rukavice. [1] 

 

Obrázek 1.6 - První uznávaná rukavice na měření pozice rukou [16] 
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2. Virtuální realita 
 

Virtuální realita je technologie, kterou vytváříme jakousi iluzi reálného světa pomocí 

počítačových zařízení. Počítačový model tvoří trojrozměrné prostředí, ve kterém se účastník 

jakoby pohybuje nebo manipuluje s předměty. Vytvořené prostředí se zobrazuje buď na 

obrazovku počítače nebo do speciální audiovizuální helmy, popřípadě oblečení či zařízení 

snímající pohyb a jejich kombinací - viz obr. 2.1. [2,3] 

 

Obrázek 2.1 - Kombinace zařízení snímající pohyb a speciálních audiovizuálních brýlí [18] 

 

2.1 Rozdělení virtuální reality 
 VR rozdělujeme podle dvou kritérií. A to podle druhu systému virtuální reality a druhu VR 

jako takové. [2] 

2.1.1 Rozdělení systému virtuální reality 
 Systém VR můžeme rozdělit podle dokonalosti virtuálního prostředí do tří skupin a to na 

pasivní, aktivní a interaktivní. [2] 

 Pasivní – je to jako sledovat film. Okolní prostředí můžeme pozorovat, poslouchat ale 

do děje nemůžeme nijak zasáhnout. Okolí se mění a my můžeme mít pocit pohybu, ale 

ten nelze řídit. [2] 
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 Aktivní – virtuální prostředí lze zkoumat, můžeme řídit svůj pohyb (pohybovat se 

mezi budovami) sám uživatel se rozhoduje, jakým směrem se vydá, na co se podívá. 

[2] 

 

 Interaktivní – jedná se o nejdokonalejší virtuální prostředí. Můžeme ho sami měnit, 

předměty se dají přemisťovat, prohlížet, tvarovat. [2] 

 

2.1.2 Rozdělení druhů virtuální reality 
 

  Virtuální realita se dělí na několik druhů: 

 Pohlcující virtuální realita - V této virtuální realitě je snaha uživatele úplně odprostit 

od reálného života, nejčastěji se používá helma a sluchátka. Často bývá uživatel 

umístěn v simulátoru nebo kabině simulující například přetížení, naklápění či 

odstředivou sílu. [2] 

 

 Rozšiřující virtuální realita -  Reálné informace ze skutečného světa jsou promítány 

na obrazovku společně s prvky virtuální reality. Toto se používá například ve 

vojenských vozidlech, kdy kamera snímající venkovní obraz, který je přenášen na 

display a doplněn informacemi jako jsou například pozice nepřátelských jednotek. [2] 

 

 Promítaná virtuální realita – Předem nasnímaná data jsou promítána kolem 

uživatele například na zeď. Uživatel má tedy možnost se podívat do míst, kam by se 

normální smrtelník neměl šanci nikdy dostat. [2] 

 

 Distribuovaná, víceuživatelské virtuální realita – Tato virtuální realita umožňuje 

lidem komunikovat mezi jednotlivými pracovními stanicemi za pomocí internetu. 

Příkladem mohou být odborné konzultace lékařů, kdy tito lidé se nemusí nalézat ve 

stejné místnosti, ale probíraný objekt (např. zhoubný nádor) je promítnut ve formě 

modelu ve virtuálním prostoru. [2] 

 

 Jednoduchá virtuální realita – Existuje celá řada aplikací, například počítačové hry 

spadají to této skupiny.  Patří sem i virtuální realita na webu, kdy uživatel má možnost 

si prohlédnout dům. [2] 
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2.2 Současné využití virtuální reality 
 

 Virtuální realita jako taková má velké předpoklady pro využití v mnoha oborech. Jedním 

z nich je například konstrukce. Práce v systému CAD s prostorovými modely je asi 

nejrozšířenější. Výhoda je, že si můžeme součást prohlédnout jinak než z pohledů jako je 

bokorys, nárys a půdorys. 3D pohled nám dává možnost se více přiblížit vytvářenému modelu 

- viz obr. 2.2. [2,3] 

 

Obrázek 2.2 - Konzultace budoucího vzhledu zadního světla na automobilu za pomocí virtuální 

reality [11] 

 

Simulace jako samostatný obor je v dnešní době velice dobře rozvinuta. Máme tedy 

možnost si nasimulovat, jak bude vypadat auto po nárazu do překážky nebo když překážka 

narazí do něj. Výsledky simulací jsou velmi shodné se skutečnými výsledky crash testů 

a dochází tím k velkým úsporám, což je v dnešní době priorita číslo jedna - viz obr. 2.3. [2] 

 

Obrázek 2.3 - Srovnání virtuální simulace s reálnou simulací crash testu [10] 
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Další obor, ve kterém se VR využívá, je sport. Sportovci často potřebují určitý pohyb 

vypilovat do dokonalosti a v dnešní době už nemusí kvůli tomu jezdit do vzdálených sportovišť. 

Pomocí techniky Motion capture (obr. 2.4) se snímá pohyb těla, který je pak převeden do počítače, 

kde se provede optimalizace pohybu a sportovec se vlastně učí od počítače, co má zlepšit. [2] 

 

Obrázek 2.4 - Oblek na snímání pohybu sportovce [9] 

 

Virtuální realita v lékařství plní velmi důležitou úlohu. Lze používat 3D modely orgánů 

z celého těla. Lékaři se tak mohou sejít (nemusí být v jedné místnosti) a naplánují si postup operace 

nejprve cvičně (obr. 2.5). Takto naplánovaná operace může sloužit i jako návod při samotné 

operaci a kolegové z různých oborů mohou průběh sledovat na svých monitorech. [2,3] 

 

Obrázek 2.5 - Konzultace operace dvou lékařů pomocí VR [8] 
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 V armádě piloti trénují své umění na leteckých simulátorech (obr. 2.6). Tyto simulátory 

jsou velmi drahé, ale i přes velké pořizovací náklady představují velké úspory. Inteligentní 

software zajistí scénu se vším všudy, s počasím, s nepřáteli, terénem. Hlavní výhoda je že 

nikdo nemůže být zraněn a inteligentní software může letcům podávat výukové informace. 

[2,3] 

 

Obrázek 2.6 - Vojenský letecký simulátor [7] 

 

 Virtuální realita je také využívána v archeologii. Podařilo se zrekonstruovat část 

historického Berlína zničeného ve válce a to jen díky virtuální realitě. Také se povedlo odhalit, 

jak vypadaly Pompeje před zavalením lávou (obr. 2.7). Díky této technologii, můžeme 

navštívit místa, do kterých už se nikdy nebudeme moct podívat. [2,3] 

 

Obrázek 2.7 - Ulička ve městě Pompeje před zavalením lávou [6] 
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 V herním průmyslu se hlavně zaměřuje na prostorovou grafiku a zvuk. Obličeje ve hrách 

vypadají naprosto věrně - viz obr. 2.8. Vypadají daleko lépe než VR na stejně výkonných 

systémech. [2] 

 

Obrázek 2.8 - Srovnání reálného obličeje a obličeje ve hře [5] 

 

 Grafika VR není tak pěkná jako grafika ve hrách, ale je mnohem méně omezována a to 

přináší své výhody. Například úplnou nezávislost na platformě, snadnou portabilitu a další. 

Herní průmysl nepoužívá žádné technické prostředky VR, jako jsou přilby nebo rukavice. 

Novinkou na trhu jsou Oculus rift (obr. 2.9), což jsou stereoskopické brýle, které vytváří iluzi 

plně trojrozměrného světa a nahrazují monitor. [2,3] 

 

Obrázek 2.9 - Stereoskopické brýle Oculus rift [19] 
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Tato technologie by se dala zařadit do kategorie pohlcující VR. Po nasazení brýlí má 

člověk pocit absolutního ponoření se do hry. Díky této technologii má účastník pocit, že sedí 

v opravdovém autě - viz obr. 2.10. Má možnost podívat se za sebe, vedle sebe, do zpětných 

zrcátek jakýmkoliv směrem. Brýle snímají pohyb hlavy, který se promítá ve hře. 

 

 

Obrázek 2.10 - Záběr na pohled na hru s použití brýlí [13] 
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3. Možnosti zavedení virtuální reality a  3D vizualizací do 

výuky 

 

V současné době technologie jménem virtuální realita není ve výuce příliš využívána. 

Jedním z aspektů může být cena. Některé zařízení stojí až statisíce a ne každá škola má 

prostředky na pořízení této technologie.  Další aspekt může být neznalost technologie. Použití 

3D vizualizací ve výuce není tak nákladné jako zavedení virtuální reality a studentům to dává 

možnost lepšího pohledu na věc.  

3.1 Virtuální realita ve výuce 

 

Virtuální realita ve výuce se bude postupem času více a více rozšiřovat až do té 

doby, kdy budou mít školy vlastní zařízení pro její realizaci. Aby student viděl postup 

demontáže nějakého složitého zařízení, nemusí navštěvovat daleké výrobní haly.  

Pouze si nasadí datovou rukavici a na obraze promítaný, buď na obrazovku anebo 

do speciálních brýlí, se zobrazí vymodelovaná součást, kterou bude mít možnost student 

demontovat pomocí jednoduchých gest rukavicí. Nemusí jít pouze o technické záležitosti. 

Virtuální realita se dá také použít jen na pozorování promítaného obrazu. Toto je vhodné 

do výuky dějepisu, kdy studenti pozorují scénu a profesor přitom vykládá látku (obr. 3.1). 

 

 

Obrázek 3.1 - Virtuální realita ve výuce [20] 
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3.2 3D vizualizace ve výuce 

 

Ve výuce se denně používají různé instruktážní videa pro studenty, aby lépe 

pochopili, jak věci fungují. Díky 3D vizualizaci se toto posouvá na novou úroveň. 3D 

pohled dává studentům možnost si lépe představit, jak se daný motor postupně montuje 

nebo demontuje, aniž by měli přístup k tomu reálnému. 

 Na promítnutí 3D vizualizace je potřeba speciální 3D projektor a speciální 3D 

brýle. Výhodou je možnost promítnutí jakékoliv součásti nebo animační videa bez potřeby 

převádět jí do speciálního programu nebo formátu.  

Obrázek 3.2 - 3D vizualizace rozkladu planetové převodovky 

 

V elektronické příloze bakalářské práce je přidáno video s podrobnou demontáží 

a montáží planetové převodovky (obr. 3.2). Právě díky 3D projektoru by si mohli studenti 

prohlédnout animaci a mít lepší představu o probírané látce.  
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4. Zařízení virtuální reality 
 

K zprostředkování virtuální reality bylo využito zařízení Patriot značky Polhemus  

(obr. 4.1), které používá Katedra obrábění, montáže a strojírenské technologie FS ve výuce 

montážních procesů. Po propojení s PC lze buď zkoumat nahrané prostředí (např.: Dům) 

pouze pomocí klávesnice nebo při použití datové rukavice manipulovat s předměty.  Místo 

obrazovky lze použít speciální brýle pro lepší obraz a detaily. Jak zařízení zapojit a uvést 

do provozu je popsáno níže. 

 

Zařízení pro realizaci virtuální reality obsahuje: 

 1 ks — datová rukavice, 

 1 ks — kabel pro propojení datové rukavice s PC, 

 1 ks — transmiter Patriot Polhemus, 

 2 ks — snímače polohy, 

 1 ks — polohovací zařízení, 

 1 ks — kabel pro propojení tansmiteru s PC, 

 1 ks — virtuální brýle, 

 1 ks — napájení transmiteru, 

 1 ks — CD se softwarem pro kalibraci datové rukavice, 

 1 ks — CD se softwarem pro kalibraci polohy snímačů. 

 

 

 
 

Obrázek 4.1 – Zařízení pro realizaci virtuální reality 
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4.1 Zapojení transmiteru a polohovacího zařízení  
 

Pro zkoumání nahraného prostředí nebo součásti bez možnosti s předměty 

manipulovat stačí zapojit transmiter a polohovací zařízení. 

Komponenty pro zapojení transmiteru Patriot Polhemus 

Pro zapojení transmiteru Patriot Polhemus je nutné napájení transmiteru (obr. 4.2), 

kabel pro propojení transmiteru s PC (obr. 4.3) a transmiter Patriot Polhemus (obr. 4.4). 

 

Obrázek 4.2 - Napájení transmitteru 

 

 

 

Obrázek 4.3 - Kabel pro propojení transmitteru s PC 
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Obrázek 4.4 - Transmiter Patriot Polhemus 

 

Zapojení transmiteru 

Zapojte napájení do transmiteru Patriot Polhemus a elektrické sítě (obr. 4.5), a dále datový 

kabel. Následně zapojte datový kabel do PC přes USB rozhraní (obr. 4.6). 

 

 

Obrázek 4.5 - Zapojení transmiteru do elektrické sítě 
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Obrázek 4.6 - Zapojení datového kabelu pro propojení s PC 

 

Komponenty polohovacího zařízení 

Pro zapojení budete potřebovat polohovací zařízení (obr. 4.7) a dva pohybové senzory (obr. 

4.8). 

 

 

Obrázek 4.7 - Polohovací zařízení 
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Obrázek 4.8 - Kabel s pohybovým senzorem 

 

Zapojení polohovacího zařízení a pohybových senzorů 

Zapojte polohovací zařízení do transmiteru Patriot Polhemus (obr. 4.9) a pak pohybový senzor 

(obr. 4.10). Následně zapojte druhý pohybový senzor (obr. 4.11). 

 

 

Obrázek 4.9 - Zapojení polohovacího zařízení do transmiteru 
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Obrázek 4.10 - Zapojení prvního pohybového senzoru do transmiteru 

 

 

Obrázek 4.11 - Zapojení druhého pohybového senzoru do transmiteru 
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4.2 Zapojení datové rukavice 
 

K manipulaci s předměty ve virtuální realitě je nutno zapojit datovou rukavici. 

Komponenty datové rukavice 

Pro sestavení a zapojení datové rukavice budete potřebovat datovou rukavici a datový 

kabel (obr. 4.12). 

 

Obrázek 4.12 - Datová rukavice s datovým kabelem 

 

Zapojení datové rukavice 

Zapojte datový kabel do datové rukavice a následně zapojte datovou rukavici do PC přes 

USB rozhraní (obr. 4.13.). 

 

Obrázek 4.13 - Zapojená datová rukavice s datovým kabele 
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Nasazení datové rukavice 

Nasaďte opatrně rukavici na pravou ruku a uchyťte ji suchým zipem (obr. 4.14). 

 

Obrázek 4.14 - Nasazená datová rukavice 

 

4.3 Zapojení virtuálních brýlí 
 

Zapojte kabel virtuálních brýlí přes HDMI rozhraní do PC. Brýle se nasazují na hlavu 

a upevňují se pomocí aretačních šroubů. Použití brýlí není podmínkou při používání datové 

rukavice na virtuální demontáž. 

 

Obrázek 4.15 - Virtuální brýle 
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4.4 Nasazení pohybových senzorů 
 

Pohybové senzory umístěte na datovou rukavici (obr. 4.16) a virtuální brýle (obr. 

4.17). 

 

Obrázek 4.16 - Pohybový senzor na datové rukavici 

 

 

Obrázek 4.17 - Pohybový senzor na virtuálních brýlích 
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4.5 Kalibrace datové rukavice 
 

Pro ověření a kalibrování je nutné nasadit datovou rukavici na pravou ruku. Následně 

z nabídky Start vyberte adresář 5DT a ve složce data Glove Ultra vyberte aplikaci 

GloveManager (obr. 4.18). 

 

 

Obrázek 4.18 - Aplikace GloveManager 

 

 

Klikněte myší na rozhraní USB a potvrďte tlačítkem Open Glove (obr. 4.19). 

 

Obrázek 4.19 - Kalibrační software pro datovou rukavici GloveManager 
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Nyní můžete sledovat pomocí grafů průběh, který se mění v závislosti pohybu prstů 

datové rukavice (obr. 4.20). 

 

Obrázek 4.20 - Grafický průběh pohybu prstů datové rukavice 

 

Zavřete program GloveManager a otevřete aplikaci Data Glove Demo (obr. 4.21). 

 

Obrázek 4.21 - Simulační software pro sledování pohybu datové rukavice 

 

V tomto softwaru můžete sledovat online pohyb datové rukavice (obr. 4.22). 

 

Obrázek 4.22 - Online pohyb datové rukavice přenesený do prostředí PC 
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4.6 Kalibrace transmiteru Patriot Polhemus 
 

Zapojte zařízení Patriot Polhemus. Zapojení transmiteru a polohovacího zařízení, 

otevřete v programu PiMgr z adresáře Polhemus (obr. 4.23). 

 

 

Obrázek 4.23 - Software pro kalibraci a odzkoušení transmiteru 

 

Po spuštění programu PiMgr zkontrolujte, zda jsou aktivní oba senzory (obr. 4.24). 

 

Obrázek 4.24 - Kontrola aktivity senzorů 
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Následně stiskněte zelenou šipku a zkontrolujte, zda se mění souřadnice senzorů, když 

s nimi pohybujete okolo polohovacího zařízení. Pohyb sledujte podle měnících se 

souřadnic. (obr. 4.25). 

 

Obrázek 4.25 - Kontrola pohybových senzorů v tabulce souřadnic 
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5. Vlastní realizace planetové převodovky pro virtuální 

montáž 

 

Pro vlastní realizaci jsem použil model planetové převodovky, který byl vymodelován 

v SolidWorksu. Na studijní stáži v Prešově, ve spolupráci s Fakultou výrobních technologií 

se sídlem v Prešově, Technické univerzity v Košicích, jsem řešil problematiku montážního 

procesu s využitím virtuální reality. Katedra obrábění, montáže a strojírenské technologie 

má podobné zařízení a zde jsem se naučil s tímto zařízením pracovat (obr. 5.1). 

 

 

Obrázek 5.1 - Manipulace s jednoduchým modelem proudového motoru 

      

Model proudového motoru mi byl poskytnut, abych mohl pomocí reverzního 

inženýrství zpracovat program pro model planetové převodovky. Po převedení všech 

komponentů planetové převodovky do formátu WRL byli součásti postupně nahrávány do 

programu Vizard. Pro přidání například centrálního ozubeného kola se provedl zápis ve 

tvaru centralniozubenekolo = prevod.add('centralniozubenekolo.wrl'), kdy převod je název 

celého programu. 

 Každá součást má svojí danou polohu, která je tvořena třemi souřadnicemi v kartézské 

soustavě. Tyto souřadnice byly získány změřením vzdálenosti v programu SolidWorks. Po 

vložení se součást zobrazí ve výchozí poloze (v nule) - viz obr. 5.2 a odtud se vychází při 

měření a zapisování souřadnic. 
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Obrázek 5.2 - Pohled na vloženou součást ve výchozí pozici 

 

 Jelikož všechny komponenty byly vytvořeny v reálné velikosti, bylo potřeba změnit 

měřítko velikosti na 0.01 a to pomocí příkazu setScale. Pro gufero byl potom zápis ve tvaru 

gufero.setScale([0.01,0.01,0.01]). V opačném případě by nešlo se součástmi manipulovat.  

 Další věc, kterou bylo nutno udělat je nastavení polohy součásti pomocí úhlů. Po 

vložení byla komponenta často pootočena a měla jinou pozici, než bylo potřeba a proto 

pomocí příkazu setEuler se tato pozice měnila. Například pro vstupní hřídel bude tvar 

zápisu vstupnihridel.setEuler([90,0,0]). Ze zápisu je vidět, že se hřídel musela pootočit 

v ose x o 90°.  

Základní barva součástí po vložení je bíla a pro lepší autentičnost a lepší barevné 

odlišení všech komponentů pomocí příkazu color se změnila barva. Zápis pro výstupní 

hřídel bude mít tedy tvar vystupníhridel.color(viz.GRAY). Celkový zápis například pro 

vstupní hřídel bude vypadat jako na obrázku 5.3. 

 

Obrázek 5.3 - Celkový zápis 

 



38 
 

Takovýmto způsobem se vloží všechny součásti do prostředí virtuální reality. Po 

zapojení zařízení a zprovoznění programu k realizaci virtuální reality se model planetové 

převodovky po zapnutí zobrazí ve virtuálním prostředí - viz obr. 5.4. 

 

Obrázek 5.4 - Sestava planetové převodovky 

 

 

 

Obrázek 5.5 - Pohled na postupné sestavování planetové převodovky 
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Po úspěšném nahrání planetové převodovky do virtuálního prostředí je nutno zapojit 

datovou rukavici pro možnost demontáže částí převodovky. Po propojení rukavice s PC je 

potřeba do kódu zapsat několik definic - viz obr. 5.6. To zajistí možnost manipulovat 

s předměty ve virtuálním prostředí. Definice byly použity už z hotového programu s vlastním 

kódem, který byl poskytnut Technickou fakultou výrobních technologií v Prešově. Bylo 

potřeba tyto definice trochu pozměnit pro správné fungování rukavice. 

 

Obrázek 5.6 – Seznam definic 

 

 Pohyb ruky ve virtuálním prostředí, kopíruje pohyb ruky s nasazenou datovou rukavicí. Pro 

uchopení součásti stačí použít jednoduché gesto - sevřít ruku v pěst. Uchopením daných 

součástí se nám naskytne možnost demontovat planetovou převodovku ve virtuálním prostředí 

- viz obr. 5.7. 

 

Obrázek 5.7 – Záběr na postupnou demontáže převodovky 
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6. Návrh implementace virtuální reality do výuky 

 

S pomocí CAD softwarů, v našem případě v SolidWorksu, můžeme vytvořit model, který 

bude později sloužit jako pomůcka ve výuce za použití technologie VR. Studenti mohou lépe 

zkoumat a porozumět funkčnosti a vymodelovaným zařízením díky interaktivní montáži 

a demontáži.  

V současné době umíme model převést do formátu WRL a dané součásti promítnout ve 

virtuálním prostředí. Pomocí datové rukavice lze promítnutý model náhodně rozebírat 

použitím jednoduchých gest s rukavicí. Nyní jde demontáž bez logické posloupnosti. Chceme-

li docílit programu, kdy budou dané pohyby součástí svázány podmínkou, a postup bude dávat 

logický smysl z hlediska demontáže (např. dokud se nepovolí šrouby víka, nebude možné 

demontovat víko), musí se tyto logické podmínky zavést do programu. 

Studenti tak dostanou lepší možnost porozumět dané problematice v oblasti demontáže 

s využitím virtuální reality jako interaktivní pomůcku do výuky. Katedra obrábění, montáže 

a strojírenské metrologie spolupracuje se společností John Crane. Stále se snaží rozšířit svoje 

znalosti o virtuální realitě a naskýtá se možnost zavedení virtuální reality do montáže ucpávek, 

které firma John Crane vyrábí - viz obr. 6.1. 

 

Obrázek 6.1 - Ucpávka společnosti John Crane 

 

V budoucnu bude důležité pořádně se zaměřit na správné naprogramování podmínek 

omezující manipulaci. Díky tomu bude demontáž vypadat mnohem reálněji. Je potřeba se 

naučit tento programovací jazyk a více porozumět celému systému pro zdokonalení virtuální 

demontáže modelů, aby bylo možno je plně využít ve výuce. 
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7. Závěr 
 

Cílem mé práce bylo zjistit možnost využití VR ve výuce z hlediska demontáže a vytvořit 

funkční model planetové převodovky pro zařízení vytvářející virtuální realitu. V první části 

práce jsem se zabýval historií, současností a možností zavedení virtuální reality do výuky. 

Dále jsem pokračoval vlastní realizací virtuální montáže a demontáže planetové převodovky, 

která bude představena studentům a implementována do výuky. Zařízení virtuální reality 

a možnost rozložení modelu planetové převodovky bude prezentováno na dnech otevřených 

dveří a akcích, propagujících studium na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava.   

Na studijní stáži v Prešově jsem se naučil ovládat toto zařízení a získal napsaný kód již 

funkčního modelu. Pomocí rezervního inženýrství byl vytvořen vlastní kód a model planetové 

převodovky se nahrál do virtuálního prostředí. Po zapojení a nastavení datové rukavice se 

podařilo se součástmi převodovky manipulovat. Dále jsem se věnoval vlastnímu návrhu 

zavedení virtuální reality do výuky. V budoucnu bych chtěl lépe porozumět programovacímu 

jazyku a programu samotnému. Z hlediska realizace montáže a demontáže bych chtěl dále 

pracovat na tomto projektu a vylepšit zapisovaný kód a rozšířit ho o dané podmínky, aby měla 

virtuální demontáž logický postup. Další realizaci a rozšíření využití virtuální reality bych se 

chtěl zabývat v rámci diplomové práce. 

Virtuální realita má v sobě velký potenciál a v příštích letech se bude, ať už na školách 

nebo v pracovním prostředí, čím dál tím víc rozšiřovat. Virtuální realita má uplatnění v hodně 

oborech, nejenom ve strojním průmyslu.  Toto téma mě velice zaujalo a v mém budoucím 

studiu mám zájem na tomto projektu dále pokračovat.  
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Seznam příloh 

Příloha 1 – Video: 3D vizualizace montáže a demontáže planetové převodovky 


