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Anotace 

Disertační práce se zabývá moţnými způsoby vyuţití virtuální reality v oblasti mobilní robotiky. 

Obsaţeny jsou dvě hlavní skupiny nasazení – asistence operátorovi při řízení skutečného mobilního 

robotu a simulace modelu mobilního robotu v čistě virtuálním prostředí. 

V první části jsou navrţeny metody vyuţití rozšířené reality pro doplnění obrazu kamer mobilního 

robotu o některé grafické prvky pomáhající operátorovi v navigaci neznámým terénem. Konkrétně se 

jedná o 3D model mapy překáţek získané laserovým skenerem a vizualizaci jízdní dráhy mobilního 

robotu. Cílem výsledného zobrazení je poskytnout operátorovi lepší přehled o vzdálenostech překáţek 

a průjezdnosti úzkými prostory. Dále je navrţen způsob zobrazení virtuálního modelu mobilního 

robotu s manipulační nadstavbou pro usnadnění manipulačních úkonů. Všechny popsané techniky jsou 

prakticky odzkoušeny na několika skutečných mobilních robotech. 

Druhá část se zabývá tvorbou komplexního simulačního systému pro ověřování vlastností virtuálních 

modelů kolových mobilních robotů. Nejdříve je vytvořeno obecně vyuţitelné aplikační jádro 

umoţňující vykreslení sloţitých 3D scén včetně simulace dynamiky tuhých těles v reálném čase. 

Vlastní simulační systém postavený na tomto jádru pak umoţňuje flexibilní definici kinematické 

struktury a vzhledu mobilního robotu i virtuálního testovacího prostředí. Simulovány jsou jízdní 

vlastnosti robotu, kamerový subsystém včetně stereovize, senzorický subsystém a způsob ovládání. 

Důraz je kladen především na realistické vykreslení 3D grafiky pro poskytnutí věrného záţitku při 

řízení virtuálního mobilního robotu pouze pomocí kamer.  

 

Annotation 

The thesis deals with possible applications of virtual reality in mobile robotics. Two main domains are 

mentioned – assistance to a human operator controlling a real mobile robot and simulation of a mobile 

robot in purely virtual environment. 

The first part proposes some methods of application of augmented reality to supplement a mobile 

robot camera picture with additional graphical elements in order to help the operator during navigation 

in unknown terrain. Specifically, it consists of a 3D model of map of obstacles created by a laser 

scanner and a visualization of driving path of the mobile robot. The purpose of the resulting display is 

to provide the operator with better overview of obstacle distances and passability of narrow areas. 

Afterwards, a way of displaying a virtual model of a mobile robot with manipulator arm is proposed, 

to ease manipulation tasks. All the described techniques are also practically tested on few existing 

mobile robots. 

The second part is concerned with the creation of a complex simulation system for verification of 

characteristics of virtual models of wheeled mobile robots. First, a universal application engine 

capable of complex 3D scenery rendering and real-time rigid body dynamics simulation is built. The 

actual simulator based on this engine allows flexible definition of kinematic structure and appearance 

of the mobile robot and virtual testing environment. Simulation covers driving abilities of the robot, 

camera subsystem including stereovision, sensory subsystem and controls. Stress is especially laid on 

realistic rendering of 3D graphics in order to offer the operator an accurate experience when 

controlling a virtual mobile robot using only feedback from cameras. 
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Seznam použitého značení a termínů 

Symbol Význam 

A matice vnitřních parametrů kamery 

P SM  transformační matice mapování na obrazovku 

R matice rotace 

S matice zvětšení 

T matice translace 
j

iT  transformační matice z LCSi do LCSj 

i

OBBjT  lokální transformace j-tého OBB vzhledem k i-tému článku 

V pohledová (view) transformační matice 

W světová (world) transformační matice  

Wc světová transformační matice kamery 

OBBjW  celková transformace j-tého OBB 

ai vlastní osa orientovaného kvádru A 

ai polovina rozměru kvádru A podél i-té vlastní osy 

Ai bod mapy laserového skeneru odpovídající i-té naměřené hodnotě 

ap hodnota průhlednosti pixelu 

bi vlastní osa orientovaného kvádru B 

bi polovina rozměru kvádru B podél i-té vlastní osy 

Bi bod mapy laserového skeneru odpovídající i-té naměřené hodnotě 

c vektor finální barvy pixelu 

c počet sousedních bodů pouţívaných pro detekci hrany 

cA vektor ambientní sloţky světla 

cb vektor barvy pixelu v zadním bufferu 

cD vektor difúzní sloţky světla 

cp vektor barvy zpracovávaného pixelu 

cS vektor odrazové sloţky světla 

cx poloha středu čipu kamery v ose x 

cy poloha středu čipu kamery v ose y 

d vektor vzdálenosti mezi orientovanými kvádry 

f ohnisková vzdálenost 

fy vertikální zorný úhel 

hi míra výskytu hrany v i-tém bodě mapy 

j číslo úrovně 3D mapy laserového skeneru 

k1 koeficient radiálního zkreslení kamery 

k2 koeficient radiálního zkreslení kamery 

lA vektor barvy ambientního světla 

lD vektor barvy difúzního světla 

lS vektor barvy odrazového světla 

m vektor difúzní barvy materiálu 

mT vektor barvy textury materiálu 

mx koeficient ohniskové vzdálenosti v ose x 

my koeficient ohniskové vzdálenosti v ose y 

n vektor normály povrchu nebo vrcholu 

n počet dat naměřených laserovým skenerem 
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nL počet úrovní 3D mapy laserového skeneru 

p vektor posunutí nebo polohy 

qi zobecněná souřadnice 

ri vzdálenost odpovídající i-té naměřené hodnotě laserového skeneru 

s poměr stran obrazu 

s oddělující osa 

text čas extrapolace 

vi homogenní vektor polohy i-tého vrcholu v lokálním prostoru 

vV jednotkový vertikální vektor 
W

iv  homogenní vektor polohy i-tého vrcholu ve světovém prostoru  

V

iv  homogenní vektor polohy i-tého vrcholu v pohledovém prostoru  

P

iv  homogenní vektor polohy i-tého vrcholu v projekčním prostoru  

iv  vektorový součet bodů leţících před i-tým bodem mapy 

iv  vektorový součet bodů leţících za i-tým bodem mapy 

zf souřadnice z vzdálené ořezové roviny 

zn souřadnice z blízké ořezové roviny 

αMAX úhlový rozsah laserového skeneru 

αR úhel vyjadřující rozlišovací schopnost laserového skeneru 

αx ohnisková vzdálenost v pixelech o ose x 

αy ohnisková vzdálenost v pixelech o ose y 

γ zkosení stran čipu kamery 

δj úhel j-té úrovně 3D mapy laserového skeneru 

δMAX úhel maximální úrovně 3D mapy laserového skeneru 

δR úhel mezi úrovněmi 3D mapy laserového skeneru 

τs krouticí moment při zastavení 

φi úhel odpovídající i-té naměřené hodnotě laserového skeneru 

ωi aktuální úhlová rychlost i-té pohybové jednotky 

ωn otáčky bez zátěţe 

 

Zkratka Význam 

AABB Axis-Aligned Bounding Box – osově zarovnaný ohraničující kvádr 

API Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací 

CPU Central Processing Unit – centrální procesor počítače 

D3DX Direct3D Extension – knihovna doplňující Direct3D o další funkce 

DOF Depth of Field – hloubka ostrosti 

FPS Frames Per Second – snímky za sekundu 

GPU Graphics Processing Unit – čip grafického adaptéru 

HAL Hardware Abstraction Layer – abstraktní hardwarová vrstva 

HLSL High Level Shader Language – jazyk pro programování shaderů 

LCS Local Coordinate System – lokální souřadný systém 

MOPP Memory Optimized Partial Polytope 

OBB Oriented Bounding Box – orientovaný ohraničující kvádr 

RGB Red, Green, Blue – barevné sloţky (červená, zelená, modrá) 

SA Separating Axis – oddělující osa 

T&L Transform and Lighting – transformace a osvětlení 

UML Unified Modeling Language 

WinAPI standardní API pro tvorbu Windows aplikací  

XML Extensible Markup Language 
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Pojem Význam 

address mode adresovací mód nanášení textur 

alfa kanál hodnota průhlednosti 

alpha blending míchání průhlednosti 

ambientní všudypřítomný, okolní 

augmentovaný rozšířený 

back buffer zadní buffer 

backface culling vypuštění zadních ploch 

callback procedura určená ke zpětnému volání 

clipping ořezání 

depth buffer hloubkový buffer 

depth test test hloubky 

Direct3D device grafické zařízení Direct3D 

effect file soubor efektu 

engine jádro softwarového systému 

exception výjimka 

fixed-function pipeline pipeline s pevně danou funkcí 

flat shading ploché stínování 

front buffer přední buffer 

gamepad herní pákový ovladač určený pro drţení v ruce 

Gouraud shading Gouraudovo stínování 

index buffer zásobník indexů 

lighting map mapa osvětlení 

local space lokální souřadný systém, prostor 

mesh trojúhelníková síť 

open source aplikace šířená s volně přístupným zdrojovým kódem 

pass průběh efektu 

pipeline postup zřetězeného zpracování operací 

pixel obrazový bod 

pixel shader programovatelná jednotka pro zpracování indexů 

projection space projekční prostor 

projection transform projekční transformace (z pohledového do projekčního prostoru) 

rasterizace rozdělení trojúhelníků na fragmenty odpovídající pixelům 

rasterization rasterizace 

reference count počet referencí 

resource grafický prostředek 

sampler vzorkovač textury 

sémantika význam veličiny v programovatelné grafické pipeline 

separating axis oddělující osa 

shadow map mapa stínů 

shape tvar tělesa pro detekci kolizí 

shell skořápka tělesa pro detekci kolizí 

subset podskupina trojúhelníkové sítě 

technique technika efektu 

texture coordinates texturovací souřadnice 

vertex vrchol trojúhelníkové sítě 

vertex buffer zásobník vrcholů 

vertex shader programovatelná jednotka pro zpracování vrcholů 

view space lokální souřadný systém kamery, pohledový prostor 

view transform pohledová transformace (ze světového do pohledového prostoru) 

viewing frustrum komolý jehlan zobrazení 

world space světový (globální) souřadný systém, prostor 

world transform světová transformace (z lokálního ho světového prostoru) 

wrap obalení (adresovací mód) 
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1. Úvod 

Oblast servisní robotiky zaznamenává v poslední době velký rozvoj zejména v šíři nasazení. Mobilní 

servisní roboty jsou jiţ poměrně často vyuţívány nejen v operacích souvisejících s bezpečnostním 

inţenýrstvím, například při poţárech, chemických haváriích, teroristických útocích, zneškodňování 

výbušnin, průzkumu nebezpečných či stísněných prostor, vyhledávání obětí zemětřesení, ale i 

v komerčním či vědeckém sektoru, například pro kontrolu a údrţbu potrubí, průzkum cizích planet 

atd. Opomenout nelze ani vojenské nasazení, kde jiţ průzkumné ale i ozbrojené mobilní robotické 

systémy rovněţ ukázaly své přednosti. 

V naprosté většině uvedených aplikací jsou pouţívány mobilní roboty ovládané dálkově lidským 

operátorem. Oproti autonomnímu chování jde stále nejen o levnější, ale především spolehlivější 

řešení. Algoritmy umělé inteligence robotů a senzorické systémy nutné pro autonomní navigaci nejsou 

stále ještě na tak vysoké úrovni, aby bylo moţno takovému robotu svěřit například úkol, na kterém 

závisí lidský ţivot. 

Na druhou stranu ale mohou moderní systémy výrazně usnadňovat práci lidskému operátorovi a 

pomáhat zabránit případným lidským chybám. Vyuţití virtuální a rozšířené reality je jedním ze 

způsobů, jak poskytnout operátorovi názorným způsobem nezbytné či pomocné údaje o stavu robotu, 

jeho poloze a případných překáţkách kolem něj.  

Vzhledem k obrovské škále moţných aplikací prochází mobilní robotika neustávajícím vývojem a 

inovacemi. Proces vývoje nového mobilního robotu však není jednoduchý a vyţaduje mnoho času i 

financí, proto je výhodné vyuţívat virtuální prototypy ve všech fázích vývoje, kde je to moţné. 

V ideálním případě by výsledkem vývoje byl první fyzický prototyp jiţ splňující všechny poţadavky a 

nevyţadující ţádné další úpravy.  

Pokud se jedná o mechanickou konstrukci nosného rámu, pohonného a převodového ústrojí, 

mobilního subsystému a různých pomocných zařízení (manipulační rameno, kamerová jednotka…), 

mohou být vyuţity existující CAD/CAM systémy pro efektivní dosaţení vysoce kvalitního výsledku. 

Ne všechny tyto systémy ale umoţňují provést komplexní simulaci chování celého mobilního robotu 

v podmínkách podobných reálným. Můţe tak nastat situace, kdy bude fyzický prototyp plně funkční 

po mechanické stránce a všechny dílčí komponenty budou ideálně dimenzovány z hlediska namáhání, 

ale mobilní robot bude díky nevhodné koncepci obtíţně ovladatelný v poţadovaných podmínkách, 

kamerový subsystém nebude poskytovat operátorovi dostatečně přehledný obraz a podobně. 

Moţnost provést rozsáhlá testování na virtuálním prototypu celého robotu v simulovaném reálném 

prostředí a se simulovaných chováním – včetně logiky ovládání – tak můţe celý vývoj značně urychlit, 

zefektivnit a především zlevnit. 

Virtuální model je moţno dále vyuţívat, i pokud jiţ je robot fyzicky vyroben, kompletně odladěn a 

nasazen v praxi. Na virtuálním modelu lze totiţ provádět například zaškolování nebo trénování 

operátorů bez nutnosti přístupu ke skutečnému robotu.  
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1.1 Virtuální realita 

Pojem virtuální realita je moţno definovat například dle [10] jako plně syntetické zobrazení reálného 

nebo vymyšleného prostředí, do kterého je pozorovatel ponořen a můţe s ním interagovat. Zobrazení 

je většinou vytvořeno na počítači a prezentováno na obrazovce, projektoru nebo např. v 3D brýlích. 

Roku 1994 byl v článku [11] popsán nový pojem smíšená realita (mixed reality), vyjadřující jakékoliv 

zobrazení leţící v tzv. kontinuu virtuality (virtuality continuum) mezi oběma extrémy – reálnou scénou 

a virtuální realitou (Obr. 1-1). 

 

Obr. 1-1 Kontinuum virtuality dle [11] 

V pásmu smíšené reality se nachází dvě význačné oblasti: 

 Rozšířená realita (augmented reality) – jedná se o zobrazení reality doplněné o syntetické 

prvky, většinou se jedná o kamerou získaný obraz skutečné scény, do nějţ jsou pomocí 

počítače vloţeny virtuální objekty. 

 Rozšířená virtualita (augmented virtuality) – jde o virtuální zobrazení scény doplněné o 

některé prvky reálného světa, například 3D počítačová scéna s vloţenými záběry skutečných 

objektů nebo postav, typicky natočených před tzv. klíčovacím pozadím. 

Zatímco u čisté virtuální reality je většinou hlavním cílem dosáhnout co nejvěrohodnějšího zobrazení 

pro dokonalé napodobení reálného světa, v případě smíšené reality se objevuje další výzva – co 

nejlepší propojení skutečných a virtuálních prvků. 
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2. Přehled současného stavu řešené 

problematiky 

Disertační práce se zabývá několika specifickými oblastmi, pro kaţdou z nich bude nyní uveden 

stručný přehled současného stavu a jiţ existujících řešení. 

2.1 Asistence operátorovi mobilního robotu pomocí 

virtuální reality 

2.1.1 Praktická řešení 

Operátorem řízené mobilní robotické systémy většinou obsahují operátorské stanoviště ve formě 

odolného kufříku, ve kterém jsou umístěny potřebné ovladače a dále monitor zobrazující obraz 

z kamer robotu. V některých případech je obraz kamer doplněn o různé doplňující informace o stavu 

robotu v podobě jednoduchého 2D znázornění nebo prostého textu. 

Jako příklad můţeme uvést například robot tEODor německého výrobce Telerob [12], jehoţ ovládací 

stanoviště obsahuje spodní část s mechanickými ovládacími prvky a jednoduchým LCD displejem 

zobrazujícím stav robotu a horní část s monitorem určeným výhradně pro vykreslení snímků z kamery, 

případě z více kamer současně pomocí PIP (picture in picture – obraz v obraze).  

 

Obr. 2-1 Operátorské stanoviště robotu tEODor, vpravo detail ovládacího panelu [12] 

Přenosný ovládací panel OCU (Operator Control Unit) společnosti Cybernet určený primárně pro 

roboty řady NetMAX umoţňuje zobrazit na displeji různé ikony a menu pro ovládání funkcí robotu 

[13]. Spodní část obsahuje pasivní 2D zobrazení robotu, pozice jednotlivých pohybových os je 

znázorněna pomocí diagramů.  

Operátorské stanoviště společnosti iRobot [14] určené pro jejich pozemní mobilní roboty zobrazuje na 

obrazovce kromě obrazu kamer a jednoduchých 2D informací o robotu i automaticky vytvářenou 

mapu prostředí vytvářenou laserovým skenerem během jízdy robotu, ovšem i tato mapa je pouze 2D. 

Robot Orpheus [15] vyvíjený Laboratoří teleprezence a robotiky při Vysokém učení technickém 

v Brně vyuţívá pro interakci s operátorem notebook nebo osobní počítač, na kterém je vykreslován 

obraz kamer doplněný o další informace. Operátor můţe vyuţít i brýle virtuální reality, poté je tentýţ 

sloţený obraz promítán do brýlí a operátor ovládá natáčení kamery pohybem hlavy. Pro vykreslení 

grafického výstup je vyuţit Direct3D, ovšem obraz je pouze 2D.  
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Obr. 2-2 Obrazovka operátorského panelu Cybernet OCU [13] 

 

Obr. 2-3 Operátorské stanoviště pro mobilní roboty společnosti iRobot [14] 

 

Obr. 2-4 Obrazovka operátorského stanoviště českého robotu Orpheus [15] 

Podobné ovládací panely vyuţívá pro své roboty například i společnost Mesa Robotics [16] a další 

[17].  
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2.1.2 Výzkumné projekty 

Problematikou virtuální reality v mobilní robotice se zabývají i různé výzkumné týmy. Tato řešení 

však nejsou zatím při praktickém řízení mobilních robotů nasazena. 

Několik týmů se zabývá vytvářením virtuálních modelů reálného prostředí na základě dat získaných 

mobilním robotem (laserové skenery a kamery) – například Peter Biber a Sven Fleck z Eberhard Karls 

Universität Tübingen [18]. Výsledný 3D model ovšem není vytvářen v reálném čase a není nijak 

vyuţit pro vlastní navigaci robotu. 

 

Obr. 2-5 Virtuální rekonstrukce reálné scény po nasnímání mobilním robotem [18] 

Curtis W. Nielsen se ve své disertační práci [19] rovněţ zabývá problematikou navádění mobilního 

robotu v neznámém prostředí operátorem a navrhuje řešení ve vyuţití tzv. rozšířené virtuality – 

virtuální obraz prostředí doplněný o reálné snímky z kamer. Konkrétně jde o zjednodušené 3D 

zobrazení robotu a mapy reálného prostředí vytvořené pomocí laserového skeneru, přičemţ na 

odpovídající místo vzhledem k natočení a úhlu záběru reálné kamery robotu je vykreslen obdélník 

s obrazem této kamery (Obr. 2-6).  

 

Obr. 2-6 Vyuţití rozšířené virtuality pro řízení robotu, disertační práce C. W. Nielsena [19] 

Autor své navrţené zobrazení testoval nejen s reálným robotem, ale i v plně simulované verzi, kdy 

vyuţil pro vytvoření testovacího prostředí herní grafický engine Unreal Tornament. V tomto případě 

nebyla mapa získána laserovým skenerem, ale předem připravena dle testovacího prostředí. Testy 

potvrdily přínos 3D zobrazení pro snadnost navigace ve sloţitém terénu.  
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V článku [20] je technika C. W. Nielsena dále rozvinuta výzkumným centrem amerického 

námořnictva (Space and Naval Warfare Systems Center), zejména z hlediska případného praktického 

nasazení. 3D zobrazení je doplněno o snímky zemského povrchu z aplikace Google Earth a přidáno 

jako další modul do univerzální operátorské jednotky MOCU [17]. 

 

Obr. 2-7 Vyuţití satelitních snímků pro zdokonalení rozšířené virtuality [20] 

2.2 Virtuální simulace mobilních robotů 

Uvedeny budou pouze simulační systémy poskytující více či méně realistické 3D zobrazení, coţ je 

předpoklad pro vytvoření virtuální reality.  

2.2.1 Microsoft Robotics Developer Studio 

Tento v dnešní době zřejmě nejvýkonnější dostupný simulační systém je vyvíjen společností Microsoft 

a nabízí se v komerční i nekomerční verzi [21].  

 

Obr. 2-8 Microsoft Robotics Developer Studio – testovací prostředí „obytný dům“ [21] 

Software je určen zejména pro vytváření a podrobné testování řídicích algoritmů například pro 

autonomní systémy, ale je moţno simulovat i operátorem řízené mobilní roboty. Robotics Developer 

Studio (RDS) je provázáno s vývojovým prostředím Microsoft Visual Studio, programování robotů 
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probíhá prostřednictvím jazyků Visual Basic nebo Visual C#. K dispozici je však i speciální plně 

vizuální programovací jazyk Visual Programming Language, kde lze komplexní chování robotu 

definovat přehledně pomocí blokových schémat. 

3D simulační a vizualizační modul se nazývá Visual Simulation Environment. Pro výpočet dynamiky 

tuhých těles je vyuţita technologie NVIDIA PhysX, grafický výstup je vykreslován pomocí Direct3D. 

Ve volně dostupné verzi jsou k dispozici tři poměrně propracovaná testovací prostředí: obytný dům, 

venkovní prostředí a město. 

2.2.2 Gazebo 

Systém Gazebo je součástí projektu Player [22], coţ je poměrně rozsáhlý open source projekt 

zaměřený na virtuální simulaci robotů, vyvíjený primárně na UCS (University of Southern California). 

Player je zodpovědný za výpočty dynamické simulace a především za vlastní simulaci subsystémů 

mobilního robotu včetně senzorů a obstarání logiky jeho řízení, zatímco Gazebo je nadstavba určená 

pro 3D zobrazení simulace s vyuţitím 3D grafického jádra OGRE. Systém je moţno pouţít i pro 

simulaci velkého mnoţství robotů, s jejich vzájemnými interakcemi. 

Gazebo je výkonný systém umoţňující velkou flexibilitu i díky moţnosti vytvářet vlastní modifikace, 

ovšem na úkor jednoduchosti obsluhy a snadnosti nastavení i instalace, coţ je dáno zejména 

vzájemnou spoluprácí samostatných modulů Player a Gazebo a rovněţ vyuţíváním externích 

knihoven, jako např. OGRE.  

 

Obr. 2-9 Obrazovka simulačního systému Gazebo s modelem robotu MER Rover [22] 

2.2.3 Další simulační systémy 

Webots 

Webots je vývojové prostředí určené pro modelování, řízení a simulaci mobilních robotů, pouţívaný 

více neţ 750 univerzitami a výzkumnými týmy po celém světě [23]. Jedná se o komerční produkt, 

bezplatná verze má omezené funkce. 

Vzhledem ke komerčnímu zaměření se jedná o velmi propracovaný systém poskytující obrovskou 

flexibilitu. 3D vizualizace je na vysoké úrovni díky pokročilým technologiím jako je vylepšené 

osvětlení, stíny, mlha, průhlednost atd. K dispozici je i rozsáhlá knihovna modelů skutečných robotů, 

senzorů a řídicích systémů. Programování řídicích algoritmů je prováděno pomocí integrovaného 

editoru se zvýrazněnou syntaxí a kontrolou chyb, ale je moţno pouţít i program vytvořený v Matlabu. 
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Matlab (konkrétně Image Processing Toolbox) lze vyuţít například i pro zpracování obrazu virtuální 

kamery z Webots.  

 

Obr. 2-10 Uţivatelské rozhraní aplikace Webots [23] 

lpzrobots 

Projekt lpzrobots Lipské univerzity je vlastně kolekcí algoritmů a nástrojů vyvinutých pracovníky 

vývojové skupiny zabývající se robotikou [24]. Jedním z modulů je ode_robots – 3D simulátor robotů 

vyuţívající fyzikální jádro ODE (Open Dynamics Engine) a grafické jádro OSG (OpenSceneGraph). 

Tento systém sám o sobě funguje pouze jako softwarová knihovna a pro vytvoření funkční simulace je 

nutno naprogramovat s vyuţitím této knihovny vlastní aplikaci.  

V-REP 

V-REP (Virtual Robot Experimentation Platform) je komerční 3D simulátor průmyslových i servisních 

robotů s velmi příjemným a profesionálně navrţeným uţivatelským rozhraním [25], dostupný za 

poplatek nebo zdarma ve studentské verzi. 

Simulace je řízena pomocí uţivatelských skriptů, kterých můţe běţet současně větší mnoţství. 

Výpočty dynamiky zajišťuje knihovna Bullet nebo ODE (volitelně), provádí se i výpočet inverzní 

úlohy kinematiky pro libovolné mechanismy. Aplikace poskytuje mimo obvyklých senzorů 

vzdálenosti i simulaci systému zpracování obrazu pro vytvoření virtuálních optických senzorů. 

Modely je moţno importovat z velké škály standardních CAD formátů.  

Ostatní 

Vývojem nejrůznějších simulačních systémů pro mobilní roboty se zabývá i několik dalších převáţně 

výzkumných týmů. Mezi tyto méně významné projekty patří například: 

 OpenSim [26] – jedná se o 3D simulační systém vyuţívající OpenGL spolu s OSG 

(OpenSceneGraph) pro zobrazení 3D grafiky a ODE (Open Dynamics Engine) pro simulaci 

dynamiky. Projekt byl pozastaven v roce 2006. 

 Simbad [27] – jednoduchý simulační systém vyvinutý v jazyce Java, určený převáţně pro 

vědecké a výukové účely jako pomocný nástroj pro ověřování algoritmů umělé inteligence a 

autonomního chování robotů. 

 SimRobot [28] – simulační software vyvinutý na Universität Bremen, vyuţívaný touto 

univerzitou pro další výzkum v oblasti autonomních robotů. Zdrojový kód je volně dostupný. 
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Existuje rovněţ řada systémů určených výhradně pro simulaci specifického typu robotu, například: 

 Vecna Simulator [29] – komerční simulační SW vytvořený speciálně pro robot BEAR 

(Battlefield Extraction-Assist Robot) společnosti Vecna Robotics. 

 EyeSim [30] – systém určený pro simulaci robotů postavených na řídicí elektronice EyeBot. 

 UchilSim [31] – simulátor čtyřnohých robotů pro soutěţ RoboCup, vyvíjený studenty 

Universidad de Chile. 

 

Obr. 2-11 Humanoidní servisní robot BEAR simulovaný v aplikaci Vecna Simulator [29] 

2.3 Programové prostředky pro tvorbu 3D aplikací 

Vzhledem k tomu, ţe téma disertační práce předpokládá tvorbu aplikací s 3D grafickým výstupem pro 

vytvoření virtuální reality, je nezbytným cílem práce rovněţ analýza programových prostředků 

vhodných pro vytvoření takovéto aplikace.  

3D počítačová grafika vyuţívá trojrozměrnou reprezentaci geometrických dat pro konečné vykreslení 

ve 2D podobě na zobrazovacím zařízení [32]. Poţadavek na realistickou 3D grafiku zobrazovanou 

v reálném čase klade na aplikaci rozdílné poţadavky oproti běţným kancelářským aplikacím 

zaloţených na dialogovém okně (formuláři) nebo i aplikacím s jednoduchou 2D grafikou – pro 

efektivní 3D grafiku je výhodné vyuţít hardwarovou akceleraci (urychlování výpočtů pomocí 

grafického hardware).  

2.3.1 Grafické API 

Při programování 3D grafiky není moţno přistupovat přímo k čipu grafického adaptéru, je nutno 

pouţít tzv. 3D grafické API (Application Programming Interface – rozhraní pro programování 

aplikací), jehoţ funkce a objekty fungují jako rozhraní mezi aplikací a grafickým hardware. 

V současné době existují dvě rozšířená grafická API pro osobní počítače [33]: 

 Direct3D, 

 OpenGL. 

Direct3D je jednou ze součástí sady API nazvané DirectX a je vyvíjen firmou Microsoft. Vyuţití 

Direct3D je vázáno na operační systémy Windows (95 a vyšší) a herní konzole Xbox a Xbox360. 

Oproti tomu OpenGL je API s otevřeným kódem a nezávislé na konkrétní platformě, tudíţ vyuţitelné 

například i na systémech zaloţených na Unixu. Historicky se OpenGL profilovalo více jako systém 

pro profesionální aplikace (např. CAD systémy), zatímco Direct3D převáţně pro tvorbu počítačových 

her, coţ se odráţelo i v podpoře ze strany výrobců grafického hardware, kdy profesionální grafické 

adaptéry podporovaly pouze OpenGL. Toto dělení ale postupně mizelo a v dnešní době jsou jiţ obě 

API z hlediska výkonu, funkčnosti i moţného nasazení téměř totoţné. 
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2.3.2 Grafický engine 

Grafické API řeší všechny nezbytné nízkoúrovňové grafické úlohy, plnohodnotná 3D aplikace však 

musí přidat ještě řešení úloh vyšší úrovně. Například zatímco 3D API obsahuje funkce pro načtení a 

vykreslení modelu, grafická aplikace vykreslující desítky nebo i stovky objektů musí řešit, kdy má být 

který model načten a kdy opět uvolněn z paměti, v jakém pořadí mají být jednotlivé modely 

vykresleny pro co největší efektivitu a jaké parametry mají být v grafickém API před vykreslením 

nastaveny. Všechny tyto úlohy obstarává tzv. grafický engine – počítačový kód slouţící jako 

mezistupeň mezi poţadovaným grafickým výstupem konkrétní aplikace a 3D grafickým API [2]. 

Nejdůleţitějším tahounem pokroku v oblasti 3D grafiky jsou bezesporu počítačové hry. Herní vývojáři 

často vytváří pro svou první velkou hru vlastní herní engine (de facto grafický engine rozšířený o další 

prvky jako např. zvuk, simulace fyziky či síťová komunikace), který poté nabízí komerčně nebo po 

několika letech bezplatně jiným zájemcům. Mezi nejznámější patří: 

 id Tech [34] – engine společnosti id Software, vyuţitý například ve hrách Doom a Quake I-III. 

Vzhledem ke svému velkému stáří je jiţ k dispozici zdarma včetně zdrojového kódu. 

 Unreal Engine [35] – vytvořen a neustále vylepšován společností Epic Game, vyuţit například 

ve hrách Unreal, Unreal Tornament, BioShock, Duke Nukem Forever. K dispozici v komerční 

a s určitými omezeními i bezplatné verzi. 

 Source Engine [36] – vyvinut společností Valve pro hru Half-Life 2, dále vyuţit například ve 

hrách Counter-Strike: Source, Team Fortress 2 a Portal 1, 2. Lze vyuţít i zdarma.      

Dále existuje několik systémů s otevřeným zdrojem (open source) vyvíjených amatéry nebo 

profesionály a nabízených zadarmo. Mezi ně patří především: 

 OGRE [37] – velmi obsáhlý a výkonný engine specializující se výhradně na grafiku. 

Umoţňuje vyuţití OpenGL i Direct3D, je plně objektově orientovaný a modulární. 

 Panda3D [38] – komplexní herní engine poskytující řešení nejen pro grafiku, ale i vstupy a 

výstupy, zvuk, detekci kolizí atd. Tento engine je zejména určen pro vyuţití v aplikacích 

napsaných pomocí skriptovacího jazyka Python.  

 OpenSceneGraph [39] – jedná se o obecnější grafický engine, zaměřený primárně nejen na 

hry, ale i vědecké simulace a vizualizace atd. Kód je napsán v C++ a vyuţívá OpenGL. 

2.3.3 Software pro tvorbu 3D modelů 

Modely sloţitějších objektů zobrazovaných 3D aplikací je nutno předem vytvořit pomocí některého 

3D grafického software. V případě modelů strojních součástí – jako například u mobilních robotů – lze 

pro export modelu do vhodného formátu (trojúhelníková síť, viz kapitola 4.2) vyuţít přímo CAD 

systém pouţitý při vlastním vývoji robotu. Tyto systémy však nejsou specializovány na tvorbu modelů 

určených pro realistické vykreslování v reálném čase, zejména většinou postrádají pokročilé moţnosti 

texturování objektů (kapitola 4.6) a optimalizace trojúhelníkové sítě.  

Tyto poţadavky naopak dokonale plní celá řada 3D vizualizačních a animačních systémů, které jsou 

většinou vyuţívány například na tvorbu animovaných filmů, reklamních spotů, fotorealistických 

vizualizací a přípravu grafiky pro počítačové hry. 

Z hlediska funkčnosti jsou mezi jednotlivými systémy rozdíly často aţ u pokročilejších operací, 

přípravu modelů pro potřeby 3D vykreslování v reálném čase zvládají téměř všechny. Z nejznámějších 

komerčních produktů můţeme uvést zejména Autodesk 3ds Max [40], CINEMA 4D [41] nebo 

Autodesk Maya [42].  Z volně dostupných je to pak zejména Blender [43], který je šířen jako open 

source. 
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3. Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je analyzovat a prověřit moţné způsoby vyuţití virtuální reality pro vývoj a 

řízení mobilních robotů v bezpečnostním inţenýrství (ovšem bez striktního omezení tímto oborem) a 

následně navrhnout a vytvořit praktická řešení. 

3.1 Asistence operátorovi 

První oblastí vyuţití virtuální reality je asistence operátorovi při řízení skutečného mobilního robotu 

během reálné operace. Zde je cílem disertační práce analýza moţných způsobů asistence a zejména 

praktické ověření spočívající ve vytvoření řídicího systému některých existujících teleoperátorem 

ovládaných mobilních robotů. Konkrétní poţadavky zahrnují: 

 Syntéza grafického prostředí operátora servisního robotu, analýza potřebných informací, jejich 

zpracování a integrace do obrazu scény. 

 Vytvoření systému pro vyuţití virtuálního obrazu při ztrátě obrazu z kamer pro řízení 

podvozku a manipulační nadstavby se synchronizací polohy ve virtuálním a reálném prostředí. 

Z analýzy současného stavu vyplývá, ţe prvky virtuální ani rozšířené reality nejsou zatím v praxi 

vyuţívány. Operátor má k dispozici pouze obraz z kamer a nezbytné údaje o stavu robotu, přičemţ 

kombinace těchto informací většinou končí u prostého zobrazení textových nebo 2D grafických údajů 

do obrazu kamery. 

Pokročilejší techniky, jako například 3D vizualizace map získaných laserovým skenerem a vytvoření 

rozšířené reality nebo virtuality, jsou zatím pouze předmětem zkoumání a testování. 

3.2 Simulace mobilních robotů 

Druhou hlavní oblastí vyuţití virtuální reality je vytvoření a testování virtuálního modelu mobilního 

robotu bez nutnosti existence fyzického prototypu. Cílem disertační práce v tomto bodě je tudíţ 

vytvoření co nejvíce univerzálního simulačního systému, umoţňujícího relativně snadnou tvorbu a 

úpravy virtuálních modelů mobilních robotů a jejich následné testování v různých podmínkách. 

Systém má poskytovat několik základních různorodých testovacích prostředí, ale i moţnost přidání 

prostředí nových.  

Důraz má být kladen nejen na kinematiku a dynamiku pohybu robotu v terénu, ale i na co nejpřesnější 

simulaci vizuálního (kamerového) subsystému pro ověření potřebného počtu, typu a umístění kamer. 

Dále by mělo být moţno ověřit přínos stereovidění pro navigaci operátorem. 

Hlavní poţadavky na tento simulační software jsou: 

 Simulace kinematiky a dynamiky mobilního robotu v terénu, včetně pohonného subsystému. 

 Specializace na kolové podvozky, bez omezení počtu a konfigurace kol a způsobu řízení. 

 Simulace kamerového subsystému, moţnost pohledu z kamer umístěných na robotu, volba 

základních parametrů kamer, simulace natáčejících kamer a stereovidění. 

 Simulace základních typů snímačů vzdálenosti. 
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 Dialogový systém pro tvorbu struktury podvozku servisního robotu pro ověření chování 

různých kinematických struktur podvozků ve virtuálním prostředí. 

Z přehledu uvedeného v kapitole 2.2 je zřejmé, ţe simulačních systémů existuje jiţ velké mnoţství. 

Většinou jsou však zaměřeny zejména na testování nejrůznějších algoritmů autonomního chování a 

proto poskytují pokročilé moţnosti programování řídicího systému robotů. Tvorba programového 

kódu je však nezbytná i pro základní úkony, pokud není pouţit některý z předpřipravených mobilních 

robotů zaloţených na skutečných komerčních robotech. Uvedené systémy je obecně poměrně sloţité 

nainstalovat a uvést do provozu, coţ je dáno zejména jejich sloţením z různých více či méně 

samostatných modulů a knihoven. 

Primární pohled na 3D simulovanou scénu je shora, většinou však existuje i moţnost definovat 

virtuální kamery a sledovat scénu z nich. Grafický výstup je průměrný, vytvořený s vyuţitím 

základních principů, nejpokročilejším efektem jsou většinou jednoduché stíny. 

Simulační systém vytvářený v rámci této disertační práce si klade za cíl vyniknout v uvedené 

konkurenci jiţ existujících systémů zejména v následujících oblastech: 

 Co nejmenší potřebná doba pro zahájení práce se systémem, aplikace má být snadno 

pouţitelná i pro konstruktéry a další profese bez znalostí programování. 

 Unifikovaná struktura aplikace, bez nutnosti instalování a nastavování samostatných modulů a 

jejich vzájemné komunikace. 

 Rychlá moţnost ověření koncepce a kinematiky mobilního robotu, jednoduché úpravy. 

 Pokročilejší simulace virtuálních kamer robotu, dokonalejší vizuální prezentace pro 

realističtější pocit operátora při řízení virtuálního robotu.  

 Specializace nikoliv na algoritmy autonomního chování, ale na ověření snadnosti ovládání 

operátorem a navigace v neznámém nebo sloţitém prostředí. 

3.3 Zvolené technologie 

Pro 3D aplikace, které jsou součástí této disertační práce, bylo zvoleno vytvoření vlastního specificky 

zaměřeného grafického engine. V porovnání s moderními herními tituly vyvíjenými nezřídka 

s rozpočtem v miliónech dolarů se jedná o relativně jednoduché aplikace s úzce vymezenými 

poţadavky a proto by vyuţití komplexního existujícího herního (nebo grafického) engine (viz kapitola 

2.3.2) bylo spíše kontraproduktivní.  

Vytvoření vlastního kódu přináší výhodu i v přehlednosti, snadné údrţbě a rozšiřování a v neposlední 

řadě i v odstranění závislosti na velkém mnoţství externích knihoven. Nezanedbatelným přínosem 

tvorby vlastního – byť jednoduchého – grafického engine oproti vyuţití hotového řešení je lepší 

pochopení všech principů 3D grafiky a problémů s ní spojených. 

Z hlediska grafického API (kapitola 2.3.1) bylo vybráno Direct3D, přičemţ hlavním důvodem je 

výrazně lepší dostupnost studijního materiálu v elektronické i papírové podobě, coţ je dáno trvající 

preferencí tohoto API ze strany herního průmyslu. Omezení na systémy Windows není zásadní 

překáţkou vzhledem k jejich velkému rozšíření. 
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4. Základní principy 3D grafiky 

Stěţejním prostředkem vyjádření virtuální reality v této práci je vyuţití 3D zobrazení v reálném čase. 

Na poznatky z teorie 3D grafiky bude v následujících kapitolách odkazováno při jejich praktické 

aplikaci, proto zde bude teorie stručně vysvětlena. Je nutno podotknout, ţe se jedná o obecně platné 

principy [3, 8], dlouhodobě standardně vyuţívané v běţných 3D aplikacích (např. CAD software, 

počítačové hry apod.) a nejsou tudíţ výsledkem této disertační práce. 

Většina definic, postupů a algoritmů v teorii 3D grafiky je nezávislá na pouţitém API (kapitola 2.3.1), 

v některých případech však můţe být odlišná zejména terminologie – v textu bude proto nadále 

uvaţováno vyuţití Direct3D. 

4.1 Microsoft Direct3D 

Direct3D je v současné době rozšířen v následujících hlavních verzích: 

 Direct3D 9.0c, 

 Direct3D 10, 

 Direct3D 11. 

Verze 9.0c je stále často vyuţívána i v moderních hrách, neboť jde o poslední verzi fungující v plné 

míře pod operačním systémem Windows XP. Verze 10 a vyšší jiţ vyţadují Windows Vista nebo 

Windows 7 a pro hardwarovou akceleraci rovněţ grafický adaptér novější generace. Nejnovější 

grafické karty i verze operačního systému Windows jsou stále plně zpětně kompatibilní s Direct3D 

9.0c, coţ z něj spolu s velkým rozšířením grafických adaptérů podporujících hardwarovou akceleraci 

všech jeho funkcí (díky relativně velkému stáří této verze) činí výbornou volbu pro aplikace tvořené 

pro co nejširší publikum. Z uvedených důvodů byla i pro vypracování disertační práce zvolená právě 

verze 9.0c. 

Na Obr. 4-1 jsou znázorněny vztahy mezi jednotlivými komponenty systému při vyuţití Direct3D [3]. 

Aplikace komunikuje za účelem vykreslení 3D grafiky výhradně s rozhraním Direct3D, které 

obstarává obsluhu grafického hardware. Mezi Direct3D API a grafickým čipem je ještě jeden 

mezistupeň, tzv. HAL (Harware Abstraction Layer – abstraktní hardwarová vrstva), který zajišťuje 

kompatibilitu grafických zařízení různých výrobců, lišících se svou vnitřní implementací. Všechny 

grafické funkce, které má daný čip hardwarově podporovat, musí být implementovány správným 

způsobem ve vrstvě HAL prostřednictvím ovladače daného zařízení. 

 

Obr. 4-1 Vztah mezi aplikací, Direct3D a grafickým hardware 

Direct3D je doplněn o knihovnu D3DX, která výrazně usnadňuje některé pokročilejší operace 

v Direct3D a rovněţ poskytuje rozsáhlou sadu objektů a funkcí pro práci s vektory, maticemi, barvami 

atd. 
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4.2 Grafické elementy 

Pro vykreslení 3D scény je nutno mít k dispozici vhodný popis jednotlivých objektů ve virtuálním 3D 

prostoru. Poţadovaným výsledkem je zobrazení této scény ve 2D prostoru počítačového monitoru 

(nebo jiného zobrazovacího zařízení). 

Kaţdý objekt ve scéně má svůj tvar, svou polohu a své materiálové vlastnosti. Scéna dále obsahuje 

definice světel a zejména definici polohy a vlastností virtuální kamery, ze které je na scénu nahlíţeno.  

Pro určování polohy objektů v prostoru se vyuţívá kartézský souřadný systém, v případě Direct3D jde 

konkrétně o levotočivý souřadný systém s osou y směřující vzhůru.  

4.2.1 Trojúhelníky 

Základním stavebním prvkem všech 3D objektů ve scéně je trojúhelník jednoznačně definovaný třemi 

vrcholy. I v případě, ţe daná aplikace pracuje s vnitřním vyjádřením objektů pomocí jejich 

objemových vlastností (např. koule určená poloměrem a souřadnicemi středu), coţ je typické zejména 

pro velkou část CAD software, je za účelem 3D vykreslení kaţdý objekt uvaţován jako plocha a je 

převeden na tzv. trojúhelníkovou síť (triangle mesh) neboli sadu trojúhelníků. Čím větší počet 

trojúhelníků je vygenerován, tím více se výsledný obraz přibliţuje původnímu ideálnímu tvaru, ovšem 

za cenu zvýšení sloţitosti scény a tím i její výpočetní náročnosti.  

 

Obr. 4-2 Vyjádření koule pomocí různého počtu trojúhelníků 

4.2.2 Vrcholy a indexy 

Kaţdý vrchol (vertex) je mimo nezbytné polohy (souřadnice x, y, z) často doplněn o další potřebné 

parametry – například barvu, normálový vektor nebo texturovací souřadnice.  

Nejjednodušším způsobem popisu trojúhelníkové sítě libovolného tvaru je pole vrcholů, ve kterém 

vţdy kaţdá trojice vyjadřuje trojúhelník. Poţadovaný počet vrcholů je pak roven trojnásobku počtu 

trojúhelníků.  

Je zřejmé, ţe skutečný počet jedinečných vrcholů daného tvaru můţe být výrazně niţší, neboť mnoho 

vrcholů je sdíleno sousedícími trojúhelníky (viz např. tvar koule na Obr. 4-2). Uvedené vyjádření 

trojúhelníkové sítě je poté neefektivní jak z hlediska datové velikosti, tak z hlediska výkonu, neboť je 

nutno zpracovat více vrcholů, neţ by bylo nezbytné. Proto je moţno definovat trojúhelníkovou síť 

pomocí kombinace pole vrcholů, kde jiţ je kaţdý unikátní vrchol uveden pouze jednou, a pole tzv. 

indexů, coţ jsou celočíselné hodnoty určující způsob tvorby trojúhelníků z vrcholů. V tomto případě je 

počet indexů roven trojnásobku počtu trojúhelníků, zatímco počet vrcholů můţe být výrazně niţší. 
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4.3 Transformace 

4.3.1 Lokální a světové souřadné systémy 

Polohy vrcholů jednotlivých objektů obvykle nejsou vyjádřeny přímo v souřadnicích výsledné 3D 

scény, ale vzhledem k lokálnímu souřadnému systému daného objektu (v Direct3D obvykle 

označován pojmy local space, object space nebo model space), coţ například pro kouli bude typicky 

její střed. Tento přístup usnadňuje jak tvorbu objektů (během definování trojúhelníkové sítě není nutno 

znát výsledné umístění objektu ve scéně), tak i následné rozmístění objektů v prostoru včetně 

případného pohybu. 

Při popisu celkové 3D scény je vyuţíván tzv. světový nebo globální souřadný systém (world space), 

vůči němuţ jsou vyjádřeny polohy a natočení lokálních souřadných systémů jednotlivých objektů. 

Vztah mezi lokálním a světovým souřadným systémem vyjadřuje homogenní transformační matice, 

které se v tomto případě říká world transform (světová transformace, transformace objektu) a má 

klasický tvar [3, 6]: 
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kde RS je submatice rotace a měřítka, p je vektor posunutí počátku lokálního souřadného systému 

vůči globálnímu a i, j, k jsou jednotkové vektory příslušející jednotlivým osám lokálního souřadného 

systému vyjádřené v globálním systému. 

Pro vykreslení je nutno mít polohy všech vrcholů vyjádřeny ve stejném (světovém) souřadném 

systému, čehoţ je docíleno transformací vrcholů z lokálního souřadného systému konkrétního objektu 

do světového souřadného systému vynásobením vektorů poloh vrcholů transformační maticí 

příslušného objektu: 
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kde iv  a 
W

iv je homogenní vektor polohy i-tého vrcholu uvaţovaného objektu vyjádřený v lokálním a 

světovém souřadném systému a W je transformační matice objektu. 

 

Obr. 4-3 Krychle s uvedenými souřadnicemi vrcholu v lokálním a globálním souřadném systému 
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4.3.2 Pohledová transformace 

Virtuální kamera (nebo „oko“), ze které se na 3D scénu díváme, má ve scéně své umístění a orientaci 

podobně jako ostatní objekty. Lokální souřadný systém kamery (typicky označovaný jako view space) 

je orientován tak, ţe kamera se dívá ve směru osy z, osa y směřuje vzhůru a osa x vpravo. Pro další 

výpočty spojené se zobrazením scény je výhodné, pokud vyjádříme všechny zobrazované vrcholy 

nikoliv vzhledem ke globálnímu souřadnému systému, ale vzhledem k lokálnímu souřadnému systému 

kamery, čímţ se kamera stane pomyslným „počátkem“ scény. 

Po aplikování světové transformace na všechny objekty (viz předchozí kapitola) jsou vrcholy 

vyjádřeny v globálním souřadném systému a pro jejich přepočet do lokálního systému kamery je nutno 

provést další transformaci. Jestliţe je světová transformace kamery (z lokálního systému kamery do 

globálního systému) vyjádřena maticí Wc, pak transformace opačná (z globálního systému do 

lokálního systému kamery) je dána inverzní maticí V, typicky nazývanou view transform (pohledová 

transformace): 

 
1

cV W  (4.3) 

Transformace kamery Wc se skládá z matice rotace R a matice translace T, rovnici (4.3) lze proto dále 

upravit s vyuţitím poznatku, ţe inverzní matice k matici rotace je rovna transponované matici [3]: 
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kde p je vektor polohy kamery vzhledem ke globálnímu souřadnému systému a i, j, k jsou jednotkové 

vektory os lokálního souřadného systému vyjádřené v globálním systému. 

4.3.3 Projekční transformace 

Pro konečné vykreslení 3D scény na 2D plochu monitoru je potřeba provést tzv. 3D projekci 

prostřednictvím projekční transformace (projection transform). Nejčastěji pouţívanou projekcí pro 

realistickou počítačovou grafiku je perspektivní projekce, která vytváří efekt zmenšování objektů 

v dálce podobně jako lidské oko nebo skutečný objektiv kamery. Ve 3D CAD systémech je často 

pouţívaná i ortografická projekce, kde efekt zkracujících se vzdáleností nevzniká. Ortografické 

zobrazení je velmi nevhodné pro vytvoření virtuální reality, protoţe vytvořený obraz neodpovídá 

zvyklostem lidského zraku. 

 

Obr. 4-4 Srovnání perspektivního (vlevo) a ortografického (vpravo) promítání 

Zatímco pohledová transformace vyjadřuje pozici a natočení virtuální kamery ve scéně, projekční 

transformace vyjadřuje některé základní optické vlastnosti virtuální kamery: 

 zorný úhel (souvisí s ohniskovou vzdáleností), 

 poměr stran obrazu. 
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Oblast scény viditelnou kamerou lze vyjádřit pomocí jehlanu (Obr. 4-5), jehoţ vrcholové úhly jsou 

dány zorným úhlem kamery a poměrem stran obrazu. Na rozdíl od reálné kamery jsou ve 3D grafice 

zavedeny ještě tzv. ořezové roviny (blízká a daleká), které omezují „dohled“ kamery – objekty před 

blízkou a za dalekou rovinou nejsou vykresleny. Z jehlanu se tak stává komolý jehlan, obvykle 

nazývaný termínem viewing frustrum (komolý jehlan zobrazení). 

 

Obr. 4-5 Komolý jehlan vyjadřující optické parametry kamery při perspektivním promítání 

Po aplikování projekční transformace je komolý jehlan deformován do podoby kvádru (čímţ dojde 

k perspektivnímu zkreslení), x a y souřadnice všech vrcholů leţících uvnitř kvádru jsou v rozsahu -1 aţ 

1 a vyjadřují relativní pozici na obrazovce (nulový bod je ve středu obrazovky), zatímco souřadnice 

z je v rozsahu 0 (body leţící na blízké ořezové rovině) aţ 1 (body na daleké ořezové rovině) a 

odpovídá hloubce v obrazu. Takto popsanému prostoru se říká projection space nebo homogenous clip 

space (projekční prostor). Z uvedených rozsahů souřadnic x a y je zřejmé, ţe ačkoliv jiţ je poloha 

vrcholu vyjádřena vzhledem k ploše obrazovky, je tento souřadný systém nezávislý na rozlišení a 

poměru stran obrazovky. 

Transformovány jsou samozřejmě i body leţící mimo komolý jehlan zobrazení, ty však budou mít 

výsledné souřadnice mimo uvedené rozsahy a budou tak leţet mimo obrazovku – nebudou zobrazeny. 

Matici popisující perspektivní projekční transformaci je moţno zapsat následujícím způsobem 

(odvození viz např. [3, 44]): 
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kde fy je vertikální (ve směru osy y) zorný úhel, s je poměr stran obrazu (šířka k výšce), zn a zf jsou 

hodnoty vyjadřující polohu blízké (near) a vzdálené (far) ořezové roviny na ose z. 
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4.3.4 Celková transformace 

Vektor polohy kaţdého vrcholu všech objektů ve scéně je při vykreslování postupně vynásoben 

maticemi W (transformace objektu), V (pohledová transformace) a P (projekční transformace): 

 
W

i iv v W ,      
V W

i iv v V ,      
P V

i iv v P  (4.6) 

kde 
iv , 

W

iv , 
V

iv , 
P

iv  jsou vektory polohy i-tého vrcholu v lokálním, světovém, pohledovém a 

projekčním souřadném systému.  

Rovnice (4.6) představují celkem tři operace násobení čtyřprvkového vektoru maticí 4x4 pro kaţdý 

vrchol. Vrcholů můţou ve sloţité scéně být statisíce aţ milióny, coţ představuje obrovské mnoţství 

matematických operací – proto je výpočet transformací přenecháván obvykle čipu grafické karty 

(GPU, Graphics Processing Unit), který je uzpůsoben pro matematické operace s vektory a maticemi 

a výpočty zde navíc probíhají paralelizovaně (desítky vrcholů jsou transformovány současně).  

4.4 Grafická pipeline 

Pojmem grafická pipeline (nebo také renderovací pipeline) se popisuje celá řetězově zpracovávaná 

sekvence kroků a operací prováděných pomocí software a hardware při generování 2D obrazu 3D 

grafické scény [2, 3, 45, 46, 47]. Jednotlivé fáze jsou závislé pouze na fázích sousedních (předáváním 

dat pro zpracování) a je tak moţno provést paralelizaci neboli zpracovávání více dat v jednu chvíli. 

Moderní grafické čipy (GPU) jsou na tuto moţnost výborně připraveny svou vnitřní konstrukcí, díky 

čemuţ je dosaţena rychlost zpracování 3D grafiky nesrovnatelná s moţnostmi procesorů osobních 

počítačů (CPU, Central Processing Unit). Paralelně probíhá nejen vykonávání různých kroků procesu 

(GPU obsahuje oddělené – specializované – části pro jednotlivé typy operací), ale rovněţ celý proces 

je vykonáván souběţně pro více dat. 

 

Obr. 4-6 Blokové vyjádření nejdůleţitějších částí grafické pipeline Direct3D 9.0c 

4.4.1 Příprava vrcholů 

Vrcholy jsou uspořádány v tzv. vertex bufferech (zásobnících vrcholů), uloţených nejčastěji přímo 

v paměti grafického adaptéru. Jeden vertex buffer obsahuje obvykle vrcholy jednoho objektu. Vertex 

buffer je popsán nejen mnoţstvím uloţených vrcholů, ale i jejich typem, respektive definicí dalších 

uloţených dat (kromě vektoru polohy vrcholu to můţe být vektor normály, barva, texturovací 

souřadnice a další). Způsob tvorby elementů (trojúhelníků) je určen nejčastěji pomocí indexů 

uloţených v tzv. index bufferech (zásobnících indexů). 

Výstupem operace přípravy vrcholů je seznam vrcholů určených k dalšímu zpracování. 
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4.4.2 Zpracování vrcholů 

Cílem fáze zpracování vrcholů je především provést všechny potřebné transformace vrcholu (viz 

kapitola 4.3). Dále můţe být dle potřeby vykonán například výpočet barvy vrcholu dle osvětlení 

(kapitola 4.5). 

Tato fáze můţe být uskutečněna dvěma moţnými způsoby: 

 vyuţitím tzv. fixed-function pipeline (pipeline s pevně danou funkcí), 

 vyuţitím tzv. programovatelné pipeline, konkrétně vertex shaderu (nemá český překlad). 

Pipeline s pevně danou funkcí pro zpracování vrcholů provádí operace neměnným (avšak 

konfigurovatelným) způsobem. Pro aplikování transformací stačí pouze pomocí příslušného 

grafického API (Direct3D) nastavit hodnoty matic W, V a P.  

Výpočty osvětlení rovněţ probíhají automaticky, po definici typu a vlastností jednotlivých světel a 

optických vlastností (materiálů) povrchů objektů. 

Oba tyto základní procesy (transformace a osvětlení) jsou hardwarově urychlovány na GPU za 

předpokladu pouţití verze Direct3D 7.0 a vyšší a grafické karty odpovídající generace. Tato funkce je 

označovaná jako HW T&L (Transform and Lighting – transformace a osvětlení) a týká se většiny 

grafických adaptérů vyrobených přibliţně po roce 2000; předtím byly potřebné výpočty prováděny 

pouze na CPU. 

Od verze Direct3D 8.0 byla zavedena programovatelná pipeline jako alternativa k pipeline s pevně 

danou funkcí. Od nástupu Direct3D 10.0 je pak jiţ programovatelná pipeline jedinou moţností. 

4.4.3 Vertex shader 

Vertex shader je relativně krátký programový kód provádějící různé operace s jednotlivým vrcholem. 

Jedná se de facto o funkci, jejímiţ vstupními argumenty jsou data jednoho vrcholu dle jeho typu 

(vektor polohy v lokálním souřadném systému, případně vektor normály, barva atd.) a výstupem je 

vektor polohy v projekčním souřadném systému a případné další parametry (barva apod.). Počet a typ 

vstupních a výstupních parametrů nemusí být totoţný. 

Kód je automaticky spouštěn na GPU pro kaţdý vrchol samostatně, ve skutečnosti ovšem paralelně 

pro desítky vrcholů. Během zpracovávání jednoho vrcholu nejde vyuţívat data jiných vrcholů, pracuje 

se vţdy striktně pouze s jedním. 

Jak jiţ bylo zmíněno, minimální náplní vertex shaderu je transformování polohy vrcholu dle kapitoly 

4.3. Zde jiţ na rozdíl od pipeline s pevně danou funkcí nestačí pouze zadat hodnoty transformačních 

matic, ale je nutno implementovat násobení vektoru maticí. Lze pak provést například některé 

optimalizace: z rovnic (4.6) je zřejmé, ţe 

 
P V W

i i i i iv vv v P v V P W V P WVP  (4.7) 

a kaţdý vrchol je tak moţno transformovat pouze jednou a to předem připravenou kombinovanou 

transformační maticí WVP vypočítanou jako maticový součin jednotlivých matic W, V a P. Matice 

V a P jsou dány kamerou a jsou proto konstantní pro všechny vrcholy, matice W se liší pro kaţdý 

objekt ve scéně, výsledná transformační matice je proto vytvářena pro kaţdý objekt. Celkový počet 

matematických operací se touto optimalizací nesrovnatelně sníţí.  

V praxi se však většinou (je tomu tak i v algoritmech pouţitých v této disertační práci) provádí 

nejdříve transformace samostatnou maticí W, čímţ se vrchol převede z lokálního do globálního 

souřadného systému. V tomto systému probíhají výpočty osvětlení scény a poté se transformace 
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dokončí sloučenou maticí VP (pohledová a projekční), coţ provede převod přímo do projekčního 

prostoru. Zde je s výhodou vyuţito i toho faktu, ţe matici VP je nutno přepočítat pouze při změně 

pozice, natočení nebo optických parametrů kamery. 

HLSL 

Od verze Direct3D 9.0 byl zaveden jazyk HLSL (High Level Shader Language – jazyk vysoké úrovně 

pro programování shaderů), který umoţňuje programování shaderů vyšším jazykem se syntaxí 

podobnou jazyku C (do té doby byly shadery vytvářeny pomocí strojových instrukcí assembleru).  

Velmi jednoduchý vertex shader v jazyce HLSL můţe vypadat například takto: 

void VS(float4 iPos : POSITION, out float4 oPos : POSITION) 

{ 

   oPos = mul(iPos, g_world); 

   oPos = mul(oPos, g_viewProjection); 

} 

První řádek obsahuje hlavičku funkce nazvané VS. První argument je vstupní, má jméno iPos a 

datový typ float4, coţ je vektor čtyř hodnot v pohyblivé desetinné čárce.  Druhý argument je 

výstupní (klíčové slovo out), nazvaný oPos a má rovněţ datový typ float4. Výraz POSITION za 

dvojtečkou je tzv. semantic (sémantika) a slouţí k určení významu příslušného argumentu; grafický 

čip tak například v tomto případě ví, ţe argument iPos má být naplněn vektorem polohy (position) 

vrcholu a ţe výstupní argument oPos představuje transformovanou polohu vrcholu. 

Třetí řádek kódu provádí transformaci polohy z lokálního do světového souřadného systému. Funkce 

mul vykonává násobení matic nebo vektorů (dle skutečných argumentů), v tomto případě tedy 

násobení vektoru iPos maticí g_world, coţ je globální proměnná (neměnná dle konkrétního vrcholu) 

typu float4x4 (matice 4x4) obsahující hodnotu matice W. 

V následujícím řádku je transformace dokončena tím, ţe výsledek předchozí operace (oPos) je dále 

vynásoben maticí g_viewProjection, coţ je globální proměnná obsahující předpřipravenou 

kombinovanou transformační matici VP. 

4.4.4 Zpracování geometrie 

Pod souhrnným pojmem zpracování geometrie je zahrnuto několik kroků. O geometrii mluvíme z toho 

důvodu, ţe nyní jiţ nepracujeme pouze se samostatnými vrcholy, ale důleţitou roli hraje jejich 

uspořádání do geometrických elementů – trojúhelníků. 

Ořezání 

V kapitole 4.3.3 bylo zmíněno, ţe vrcholy leţící mimo komolý jehlan zobrazení po jeho 

transformování do projekčního prostoru jsou vypuštěny z vykreslovacího procesu. To je právě úkolem 

fáze ořezání (clipping). 

Ve skutečnosti se však nepracuje s vrcholy, ale s trojúhelníky. Mohou nastat tři případy: 

 trojúhelník je celý uvnitř zobrazované oblasti a bude tedy předán do dalších kroků zpracování, 

 trojúhelník je celý mimo zobrazovanou oblast a bude vyřazen, 

 trojúhelník je částečně uvnitř zobrazované oblasti, bude rozdělen na dvě části, z čehoţ jedna 

bude vyřazena z dalšího zpracování a druhá ponechána. 
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Vypuštění zadních ploch 

V trojúhelníkové síti uzavřených neprůhledných tvarů vyjadřuje přibliţně polovina trojúhelníků zadní 

stranu tvaru (vzhledem k aktuální poloze kamery), která je při zobrazení překryta přední stranou a bylo 

by tudíţ zbytečné její vykreslování provádět. Direct3D proto při standardním nastavení má zapnut tzv. 

backface culling (vypuštění zadních ploch), čímţ jsou z dalšího zpracování vyřazeny trojúhelníky 

orientované směrem od kamery. 

Obr. 4-7 zobrazuje tento princip na praktickém příkladu, vlevo je vykreslované těleso se 

znázorněním virtuální kamery a rozlišením trojúhelníků dle orientace vzhledem ke kameře, vpravo je 

výsledný pohled z kamery – vykresleno bude pouze 10 modrých trojúhelníků, zatímco 10 červených 

bude vypuštěno. 

 

Obr. 4-7 Princip vypuštění zadních ploch 

Pro rozpoznání zadních a předních ploch pouţívá grafický adaptér jednoduchý princip – sleduje pořadí 

vrcholů v definici trojúhelníků. Pokud jdou vrcholy v projekčním souřadném systému ve směru 

hodinových ručiček, je trojúhelník orientován ke kameře svou přední stranou a naopak. 

 

Obr. 4-8 Odlišení přední a zadní plochy dle pořadí vrcholů. Vlevo znázornění scény, uprostřed pohled 

z kamery A (trojúhelník viditelný), vpravo pohled z kamery B (trojúhelník neviditelný) 

Vypuštění zadních ploch se týká samostatně kaţdého trojúhelníku, nikoliv jen uzavřených těles. 

Objekty s nulovou tloušťkou (např. trojúhelník z Obr. 4-8) budou proto viditelné ze všech stran jen 

v případě, ţe jsou vymodelovány se zdvojenými plochami (kaţdý trojúhelník je uveden dvakrát, 

pokaţdé s jiným pořadím vrcholů), nebo je před jejich vykreslením vypuštění zadních ploch dočasně 

vypnuto. 



 25 

Mapování na obrazovku 

Cílem této operace je převést souřadnice x a y vrcholů z projekčního souřadného systému, kde mají 

rozsah -1 aţ 1, do souřadného systému obrazovky, kde jejich rozsah závisí na konkrétním rozlišení 

monitoru (pokud aplikace běţí na celé obrazovce) nebo na velikosti okna (pokud aplikace běţí 

v okně). Pokud označíme šířku pracovní plochy okna v pixelech (bodech) jako w (např. w = 800) a 

výšku jako h (např. h = 600), pak transformace mapování na obrazovku má podobu matice [3]: 

 

0 0 0
2

0 0 0
2

0 0 1 0

0 1
2 2

P S

w

h

w h

M  (4.8) 

Tato matice provádí změnu měřítka a posunutí počátku obou os a zároveň převrací orientaci osy y. 

Zatímco v projekčním souřadném systému byl počátek ve středu obrazovky a osa y směřovala vzhůru, 

v obrazovkovém souřadném systému je počátek v levém horním rohu a osa y směřuje dolů. Osa z se 

nemění. Tato transformace je provedena automaticky a matici nelze zadat uţivatelsky, je moţno 

ovlivnit pouze hodnoty w a h. 

Rasterizace 

Dosud všechny operace pracovaly s hodnotami diskrétních vrcholů, případně s ohledem na jimi 

formované trojúhelníky. Jelikoţ ale konečným výstupem kaţdé grafické aplikace jsou body na 

obrazovce (pixely), je úkolem fáze nazvané rasterizace (rasterization) rozdělit kaţdý trojúhelník na 

určitý počet tzv. fragmentů, přičemţ kaţdý fragment odpovídá jednomu pixelu obrazovky. Do dalšího 

zpracování pak jiţ vstupují pouze jednotlivé fragmenty, data vrcholů nejsou nadále potřeba. 

 

Obr. 4-9 Rozdělení trojúhelníku na fragmenty odpovídající bodům obrazovky 

Během rasterizace jsou všechny dodatečné parametry vrcholů – zejména barva a texturovací 

souřadnice – automaticky lineárně interpolovány po ploše trojúhelníku, čímţ jsou zjištěny potřebné 

hodnoty pro jednotlivé fragmenty. Obr. 4-10 ukazuje výsledek rasterizace trojúhelníku definovaného 

vrcholy s čistě modrou, zelenou a červenou barvou. Interpolace se týká i hodnoty souřadnice z, pro 

pozdější pouţití v testu hloubky (viz kapitola 4.4.7). 
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Obr. 4-10 Interpolace parametrů vrcholů (barvy) po ploše trojúhelníku 

4.4.5 Zpracování pixelů 

Výsledkem operace zpracování pixelů (bodů) je určení barvy pixelů odpovídajících jednotlivým 

fragmentům z předchozí fáze. Podobně jako zpracování vrcholů, i tato fáze můţe být provedena 

dvěma moţnými způsoby: 

 vyuţitím tzv. fixed-function pipeline (pipeline s pevně danou funkcí), 

 vyuţitím tzv. programovatelné pipeline, konkrétně pixel shaderu (nemá český překlad). 

Pipeline s pevně danou funkcí pro zpracování pixelů má poměrně široké moţnosti konfigurace, přesto 

jsou ale její moţnosti omezené. Umoţňuje zvolit způsob kombinace barvy fragmentu a barvy textury 

nebo více textur (viz kapitola 4.6).  

4.4.6 Pixel shader 

Pixel shader je obdoba vertex shaderu (kapitola 4.4.3), je však určen pro zpracování jednotlivého 

pixelu. Jedná se de facto o funkci, jejímiţ vstupními argumenty jsou data jednoho fragmentu určená 

interpolací při rasterizaci a výstupem je vţdy pouze výsledná barva pixelu. Barva je zapsána v podobě 

vektoru 4 hodnot v pohyblivé desetinné čárce, jednotlivé prvky vyjadřují sloţky R, G, B (červená, 

zelená, modrá) a čtvrtá sloţka je tzv. alfa (průhlednost), vše v rozsahu 0 aţ 1. Například čistě zelená 

plně neprůhledná barva je zapsaná vektorem (0; 1; 0; 1). 

Kód je automaticky spouštěn na GPU pro kaţdý pixel, platí zde podobná omezení jako u vertex 

shaderu, například nemoţnost číst a zapisovat barvy jiného pixelu neţ právě zpracovávaného.  

Pixel shader je moţno vyuţít pro tvorbu velmi sloţitých vizuálních efektů, bez výraznějšího dopadu 

na celkovou rychlost aplikace díky hardwarové akceleraci na modernějších grafických adaptérech. 

Častou operací pixel shaderu je čtení barvy z jedné nebo více textur (kapitola 4.6). 

Jednoduchý pixel shader v jazyce HLSL můţe vypadat například takto: 

void PS(float4 iCol : COLOR0, float2 iTex : TEXCOORD0,  

        out float4 oCol : COLOR) 

{ 

 float4 textureColor = tex2D(textureSampler, iTex); 

 oCol = textureColor * iCol; 

} 

Funkce má definovány dva vstupní parametry – barvu (sémantika COLOR0) iCol a texturovací 

souřadnice (sémantika TEXCOORD0, viz kapitola 4.6) iTex a nezbytný výstupní parametr – barvu 

oCol (sémantika COLOR). Vstupní parametry jsou automaticky naplněny interpolovanými hodnotami 

z rasterizace. 

Tělo funkce provádí nejdříve čtení barvy z textury pomocí HLSL funkce tex2D a poté tuto barvu 

kombinuje (násobí) s barvou předanou prostřednictvím vstupního argumentu. Násobení dvou vektorů 

pomocí operátoru * je prováděno nikoliv jako vektorový nebo skalární součin, ale prostým násobením 

odpovídajících prvků. 
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4.4.7 Vykreslení pixelů 

Poslední fází grafické pipeline je vykreslení pixelu s barvou zjištěnou předchozím krokem na 

obrazovku. Tato fáze ještě ale zahrnuje některé velmi důleţité operace, zabývající se zejména 

situacemi, kdy se jednotlivé trojúhelníky v obrazovkovém prostoru překrývají a jeden pixel obrazovky 

je tudíţ několikrát přepisován. 

Přední a zadní buffer 

Vykreslování pixelů jednotlivých objektů se neprovádí přímo na obrazovku, ale do tzv. zadního 

bufferu (back buffer), coţ je obrazová plocha s rozlišením (mnoţstvím obrazových bodů ve 

vertikálním a horizontálním směru) rovným výslednému zobrazení na obrazovce, tedy rozlišení 

monitoru nebo velikosti okna. Na obrazovce je mezitím zobrazen tzv. přední buffer (front buffer). Po 

úplném vykreslení všech objektů do zadního bufferu dojde k prohození jeho obsahu s předním 

bufferem, čímţ se na obrazovce objeví kompletní nový snímek a zadní buffer je znovu připraven pro 

vykreslování. Cílem této techniky (tzv. double-buffering – dvojitý buffer) je zabránění blikání obrazu 

při pomalém vykreslování [48]. 

Frekvence výměny bufferů je určujícím faktorem pro rychlost zobrazování grafického výstupu a udává 

se ve snímcích za sekundu (FPS, frames per second). Tato frekvence nemusí být totoţná s frekvencí 

monitoru. 

Alfa test 

Tento test umoţňuje zabránit vykreslování pixelů, jejichţ hodnota alfa kanálu (průhlednost) nesplňuje 

určitou podmínku. Nejčastější nastavení je pro ignorování pixelů téměř nebo úplně průhledných (tzn. 

např. alfa ≤ 0,01). 

Test hloubky 

Pouţití testu hloubky (depth test nebo také z-test) je velmi důleţité pro správné vykreslení 

překrývajících se objektů. Obr. 4-11 A ukazuje správně vykreslenou scénu s překrývajícími se objekty 

se zapnutým testem hloubky, v tomto případě nezáleţí na pořadí vykreslování. Na obrázku B a C jsou 

uvedeny dva moţné výstupy s vypnutým testem hloubky a různým pořadím vykreslování jednotlivých 

objektů (očíslováno).  Je zřejmé, ţe pixely později vykreslovaného objektu vţdy překryjí jiţ existující 

obsah zadního bufferu a ani vhodné pořadí vykreslování (C) nezaručuje správný výsledek zejména 

v případě průniku dvou těles. 

 

Obr. 4-11 Test hloubky zapnut (A) a vypnut (B, C – různé pořadí vykreslování těles) 
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Pro správnou funkčnost testu hloubky je vytvořena mimo předního a zadního bufferu ještě jedna 

obrazová plocha nazývaná hloubkový buffer (depth buffer nebo z-buffer) se stejným rozlišením a 

speciálním formátem, kde kaţdý pixel dokáţe uchovat pouze jednu hodnotu (tedy nikoliv 4 barevné 

kanály) s vyšším datovým rozsahem, typicky se jedná o jeden 24bitový nebo 32bitový kanál.  

Před zapsáním kaţdého pixelu do zadního bufferu je porovnána jeho hloubka (rasterizací 

interpolovaná souřadnice z) s hodnotou nacházející se v hloubkovém bufferu. Pokud má pixel hloubku 

menší, nachází se blíţe ke kameře – je do zadního bufferu zapsán a zároveň je aktualizována hodnota 

v hloubkovém bufferu. V opačném případě je pixel zahozen a hloubkový buffer není upravován. 

Výsledkem je správné překrývání objektů na úrovni pixelů, bez ohledu na pořadí vykreslování. Celý 

tento algoritmus je vykonáván automaticky a velmi efektivně grafickým adaptérem. 

Obsah hloubkového bufferu po vykreslení scény z Obr. 4-11 je uveden na Obr. 4-12, hodnota hloubky 

je pro názornost vyjádřena světlostí (černá barva = nulová hloubka, bílá barva = maximální hloubka). 

 

Obr. 4-12 Vizualizace obsahu hloubkového bufferu 

Alfa míchání 

Alfa míchání (alpha blending) slouţí zejména pro správné vykreslení pixelů částečně průhledných 

objektů, tedy pixelů s hodnotou alfa kanálu menší neţ 1. 

Se zapnutým alfa mícháním je při zapisování aktuálního pixelu do zadního bufferu (po úspěšném 

projití alfa testem a testem hloubky) brána v úvahu rovněţ barva, která se jiţ na příslušném místě 

v zadním bufferu nachází, a výsledná barva je určená jejich kombinací. Způsob kombinace barev je 

moţno poměrně detailně nastavit, pro klasickou průhlednost jde obvykle o rovnici: 

 , , , 1 , 1 , 1 , 1p p p p p b p p p pa a a a a a a ac c c  (4.9) 

kde c je vektor finální barvy, cp je barva zpracovávaného pixelu a ap hodnota jeho kanálu alfa 

(průhlednost), cb je barva pixelu v zadním bufferu a symbol vyjadřuje násobení vektorů po prvcích. 

 

Obr. 4-13 Anuloid s poloviční průhledností (ap = 0,5) 
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4.5 Dynamické osvětlení 

Osvětlení je naprosto nezbytné pro správnou vizualizaci tvarů. Bez osvětlení mají všechny vrcholy 

objektu stejnou barvu, coţ je názorně ukázáno na následujícím obrázku – v levé části je scéna bez 

osvětlení, v pravé části je osvětlena jedním virtuálním světlem. 

 

Obr. 4-14 Jednoduchá scéna bez osvětlení (vlevo) a s jedním světlem (vpravo) 

Pro výpočet dynamického osvětlení musí mít kaţdý objekt definován materiál neboli světelné 

vlastnosti svého povrchu. Mezi dva základní parametry materiálu patří barva a lesklost. 

4.5.1 Typy světelných zdrojů 

Scéna obsahuje jeden nebo více virtuálních světelných zdrojů, jejichţ typ, poloha a další vlastnosti 

určují výsledný vzhled osvětlení. Světelný zdroj má svou barvu, která reaguje s barvou materiálu 

osvětlované plochy. Základní typy zdrojů jsou: 

 ambientní zdroj (obklopující, všudypřítomný) – nemá polohu ani směr, působí v celé scéně 

rovnoměrně (ovlivňuje celkový jas scény, simuluje odraţené světlo), 

 bodový zdroj – je určen svou polohou, vyzařuje rovnoměrně do všech směrů (např. simulace 

ţárovky), 

 reflektorový zdroj – je určen polohou a směrem, vyzařuje v kuţelu o určitém vrcholovém úhlu 

(např. simulace lampy), 

 vzdálený zdroj – je určen pouze směrem, vyzařuje rovnoběţné paprsky (většinou pouţíváno 

pro simulaci slunečního světla). 

4.5.2  Normály 

Nezbytným předpokladem pro výpočet osvětlení je přítomnost vektorů normál v definici vrcholů 

objektu – normála není specifikována pro plochy (trojúhelníky), ale pro vrcholy. Kaţdý trojúhelník má 

tudíţ 3 normály, které nemusí být vzájemně rovnoběţné. Normálový vektor by měl být jednotkový. 

Ploché a Gouraudovo stínování 

Výpočet výsledné osvětlené barvy probíhá pro kaţdý vrchol ve fázi zpracování vrcholů (kapitola 

4.4.2), tato barva je poté interpolována po ploše trojúhelníku ve fázi rasterizace (kapitola 4.4.4). 

Pokud mají všechny tři vrcholy trojúhelníku vzájemně rovnoběţné normály, je výsledná barva pro 

celý trojúhelník konstantní a trojúhelník působí „ploše“ – tzv. ploché stínování (flat shading). Pokud 

jsou však normály různoběţné, můţe se trojúhelník jevit jako zakřivený, čehoţ je obvykle vyuţíváno 

pro optické vyhlazení oblých ploch – tzv. Gouraudovo stínování (Gouraud shading) [49]. 
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Obr. 4-15 Srovnání plochého a Gouraudova stínování (úsečky znázorňují normály vrcholů) 

4.5.3 Interakce světla s povrchem 

Ve zjednodušeném výpočtovém modelu osvětlení pouţívaném ve 3D grafice rozlišujeme tři typy 

interakce světla s povrchem objektu [3]: 

 ambientní (obklopující) světlo – ambient lighting, 

 difúzní (rozptýlené) světlo – diffuse lighting, 

 zrcadlové světlo – specular lighting. 

 

Obr. 4-16 Interakce s povrchem (ambientní, amb. + difúzní, amb. + difúzní + zrcadlové světlo) 

Ambientní složka 

Ambientní sloţka světla nebere v úvahu normálu ani polohu světelného zdroje vzhledem k vrcholu, 

pouze zvyšuje celkový jas výsledné barvy. Ambientní sloţka cA se určuje dle vztahu: 

 
A Ac l m  (4.10) 

kde lA je barva ambientního světla (obvykle velmi tmavá šedá aţ černá barva) a m je barva materiálu. 

Difúzní složka 

Difúzní odraz světla je způsoben drobnými nerovnostmi povrchu – světlo se rozptyluje do všech 

směrů. Jedná se o nejvýraznější světelnou sloţku a má hlavní podíl na zvýraznění tvarů osvětlených 

objektů.  

 

Obr. 4-17 Princip výpočtu difúzní sloţky 
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Difúzní sloţka cD závisí na vzájemném vztahu normály povrchu a směrového vektoru světelného 

paprsku: 

 
0,0,0 pro 0

pro 0
D

D

v n
c

v n l m v n
 (4.11) 

kde v je jednotkový vektor směřující od uvaţovaného vrcholu ke světelnému zdroji, n je normálový 

vektor vrcholu, lD je barva difúzního světla (obvykle světle šedá aţ bílá barva) a m je barva materiálu. 

Úroveň difúzní sloţky je určena skalárním součinem vektorů n a v, neboli hodnotou cosinu úhlu α 

znázorněného na Obr. 4-17, coţ vyplývá z tzv. Lambertova zákona [50]. Výpočet je rozdělen na dvě 

varianty dle znaménka tohoto skalárního součinu, aby výsledná difúzní sloţka nebyla nikdy záporná. 

Zrcadlová složka 

Zrcadlový odraz světla vzniká zejména u relativně hladkého povrchu – světlo se odráţí převáţně do 

jednoho směru. Tato sloţka pomáhá vyjádřit vlastnosti materiálu objektu: 

 výrazný ostře ohraničený malý světelný bod – velmi hladký lesklý povrch, 

 větší neostrý odraz – hrubý lesklý povrch, 

 ţádný nebo nevýrazný odraz – matný povrch. 

 

Obr. 4-18 Princip výpočtu zrcadlové sloţky 

Zrcadlová sloţka cS závisí na rozdíl od difúzní navíc i na směru sledování (poloze virtuální kamery): 

 
0,0,0 pro 0

pro 0
S p

S

r e
c

r e l m r e
 (4.12) 

kde e je jednotkový vektor směřující od uvaţovaného vrcholu k pozici oka (kamery), p je lesklost 

povrchu (specular power), lS je barva zrcadlového světla (obvykle světle šedá aţ bílá barva), m je 

barva materiálu a r je vektor určený zrcadlením vektoru v podél normály n: 

 2r v n n v  (4.13) 

Úroveň zrcadlové sloţky je určena skalárním součinem vektorů r a e, neboli hodnotou cosinu úhlu β 

dle Obr. 4-18. Tato hodnota je umocněna exponentem p ovlivňujícím velikost a ostrost odlesků.  

Celkové osvětlení 

Výsledná barva osvětlovaného vrcholu je určena jako součet ambientní, difúzní a zrcadlové sloţky: 

 A D Sc c c c  (4.14) 
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4.6 Nanášení textur 

Textura je obrázek nanesený určitým způsobem na povrch vykreslovaného objektu, namísto jednolité 

barvy určené materiálem – vektor m v rovnicích (4.10) aţ (4.12). Účelem texturování je nejen 

napodobení skutečného vzoru např. u tapet, povrchu dřeva nebo popsaného listu papíru, ale často i 

znázornění tvarových detailů bez nutnosti zvýšení sloţitosti trojúhelníkové sítě. 

 

Obr. 4-19 Stejný model krychle bez textury a s texturou znázorňující povrch dřeva, nápisy a zároveň i 

další tvarové detaily – prkna a hřebíky. Vpravo obrázek pouţitý jako textura 

4.6.1 Texturovací souřadnice 

Pro definování poţadovaného způsobu nanesení obrázku na povrch 3D tělesa je nutné přidat do 

parametrů vrcholů i tzv. texturovací souřadnice (texture coordinates). Jedná se o dvouprvkový vektor 

t, který je podobně jako ostatní parametry vrcholu interpolován po ploše trojúhelníku ve fázi 

rasterizace, čímţ jsou zjištěny hodnoty texturovacích souřadnic na úrovni pixelů. V pixel shaderu pak 

můţou souřadnice být vyuţity pro přečtení dat z obrázku textury. 

Sloţky vektoru t jsou obvykle označovány u a v a odpovídají relativní poloze (nezávislé na skutečném 

rozlišení obrázku) v obrázku textury ve vodorovném a svislém směru, s počátkem vpravo nahoře. 

 

Obr. 4-20 Texturovací souřadnice pro nanesení části textury na dva trojúhelníky přední stěny krychle 

4.6.2 Adresovací módy 

Ačkoliv v rámci obrázku textury jsou texturovací souřadnice definovány pouze v rozsahu 0 aţ 1, lze 

pro vrcholy zadat i hodnoty mimo tento rozsah. Způsob zpracování je pak dán nastaveným 

adresovacím módem (address mode), přičemţ defaultní a nejčastěji pouţívaný je tzv. wrap (obalení) 

způsobující několikanásobné opakování nanášené textury, viz Obr. 4-21. 
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Obr. 4-21 Opakované („dlaţdicové“) nanášení textury 

4.6.3 Filtrování 

Nanášení textury na trojúhelník probíhá v obrazovkovém souřadném systému a jen ve výjimečných 

situacích má vykreslovaný trojúhelník stejné rozměry a tvar v pixelech obrazovky jako zdrojový 

trojúhelník v pixelech textury. Ve všech ostatních případech dochází ke zvětšení, zmenšení, respektive 

obecně zkreslení. Pro dosaţení lepšího vzhledu poskytuje Direct3D funkci filtrování, konkrétně 

následující typy filtrů lišící se náročností a výslednou kvalitou obrazu [3]: 

 Nejbližší bod (nearest point) – pro vykreslení je zvolen pixel textury nacházející se nejblíţe 

vzhledem k interpolovaným texturovacím souřadnicím. Ve skutečnosti se vlastně nejedná o 

filtr a výsledek není příliš kvalitní. 

 Lineární filtr (linear filtering) – zjišťuje barvu čtyř pixelů (2x2) nacházejících se v textuře 

kolem bodu určeného texturovacími souřadnicemi a vrací jejich váţený průměr. Výsledek je 

přijatelně kvalitní ve většině případů. 

 Anisotropický filtr (anisotropic filtering) – tento speciální filtr vylepšuje vzhled v případě, ţe 

vykreslovaný trojúhelník je pod velmi ostrým úhlem vhledem ke kameře. Obecně poskytuje 

lepší výsledky neţ lineární filtr, ale je výpočtově náročnější. 
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5.  Využití virtuální reality při řízení 

skutečných mobilních robotů 

V této kapitole budou demonstrovány některé moţnosti vyuţití virtuální a rozšířené reality pro 

asistenci operátorovi při řízení mobilního robotu. Všechny uvedené techniky byly testovány na 

existujících mobilních robotech Katedry robototechniky (Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava) a jsou 

součástí jejich řídicích aplikací, které byly rovněţ vytvořeny autorem této disertační práce. 

5.1 Stručný popis použitých mobilních robotů 

5.1.1 Robot Venca 

Jedná se o relativně malý průzkumný čtyřkolový robot s nízkou výškou, vybavený kamerovým a 

senzorickým subsystémem [51]. Robot je katedrou vyuţíván zejména jako testovací platforma pro 

různé systémy a pro prezentační účely. 

 

Obr. 5-1 Fotografie robotu Venca [51] 

Podvozek byl zakoupen a na Katedře robototechniky vybaven DC motorem a převodovým 

mechanismem pro pohon pojezdu; řízení přední natáčecí nápravy obstarává modelářské servo. Nosná 

deska v horní části robotu je určená pro uchycení senzorů a elektroniky. Robot je standardně vybaven 

jednou kamerou natočenou vpřed a trojicí IR snímačů vzdálenosti v přední části. 

Řízení niţší úrovně (generování PWM signálů pro DC motor, řízení serva a sběr dat ze senzorů) 

obstarává modul RoboControl vyvinutý katedrou, který bezdrátově komunikuje s počíta-

čem operátorského stanoviště. Operátor řídí funkce robotu prostřednictvím aplikace vyuţívající 

některé prvky virtuální reality popsané dále.    

5.1.2 Robot Hercules 

Tento průzkumný a zásahový čtyřkolový mobilní robot je postaven na podvozku elektrického 

invalidního vozíku InvaCare, který byl katedrou robototechniky ve velké míře upraven [54].  

Původní řídicí systém invalidního vozíku byl zcela nahrazen vlastní elektronikou a výkonovými prvky 

pro umoţnění dálkového řízení. Manipulační nadstavba se 3 stupni volnosti a dvoučelisťovým 

chapadlem s volitelnou sílou stisku byla navrţena a zkonstruována na katedře. 
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Robot je vybaven stereovizní kamerovou hlavou umístěnou na rameni; mezi kamerami je integrován 

laserový dálkoměr. Podvozek obsahuje třetí kameru pro pohled vzad. 

Řízení robotu probíhá bezdrátově z kufříku operátora vybaveného potřebnou elektronikou a 

notebookem s dotykovou obrazovkou. Aplikace běţící na notebooku byla vytvořena autorem 

disertační práce a vyuţívá prvky virtuální a rozšířené reality. Grafické rozhraní aplikace je moţno 

ovládat pomocí dotykového displeje, 3D obraz ze stereovizní kamerové hlavy lze sledovat ve 3D 

brýlích. Rameno je moţno ovládat pákovým ovladačem nebo polohovým senzorem metodou 

kopírování pohybu ruky v prostoru.  

Robot je plně funkční prototyp demonstrující schopnosti vývojového týmu Katedry robototechniky a 

byl vyvíjen v rámci projektu MPO TANDEM FT-TA3/014.   

5.1.3 Robot Hardy 

Na vývoji robotu Hardy se Katedra robotechniky podílela pouze z části, software řídicího systému byl 

však plně vytvořen autorem této disertační práce. Jedná se o odolný a výkonný víceúčelový servisní, 

zásahový a záchranářský robot vyvinutý v rámci projektu MPO TANDEM FT-TA5/071 [51]. 

Pásový podvozek, dieselový motor a hydraulický agregát pochází z mininakladače Bobcat. 

Manipulační nadstavba s nosností 300 kg má 5 stupňů volnosti a kombinuje hydraulické a elektrické 

pohony. Hydraulické chapadlo umoţňuje automatickou změnu konfigurace čelistí, ve střední části je 

umístěna hasící tryska s regulovatelným kuţelem vody, tlaková voda je vedena vnitřními dutinami 

ramene. 

Operátor má k dispozici kufřík s počítačem a operátorskou aplikací, pomocí které řídí bezdrátově 

všechny funkce robotu a má vizuální zpětnou vazbu o jeho stavu (obrazy z kamer včetně stereovize, 

data ze senzorů). Aplikace operátorského stanoviště je plně grafická, s důrazem kladeným na obraz 

kamer a pohodlné a přehledné ovládání s vyuţitím bezdrátového pákového ovladače a dotykové 

obrazovky a vyuţívá některé techniky virtuální reality. 

         

Obr. 5-2 Mobilní roboty Hercules a Hardy [51] 
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5.2 Aplikace rozšířené reality 

Rozšířená neboli augmentovaná realita spočívá v přidání virtuálních prvků do obrazu skutečného 

prostředí nasnímaného kamerou. V tomto případě jde konkrétně o rozšíření obrazu kamery mobilního 

robotu o dodatečné virtuální 3D objekty za účelem usnadnění navigace operátorem. 

Cílem rozšířené reality je vytvořit zdání, ţe uměle přidané prvky jsou nebo by mohly být opravdu 

součástí skutečného světa. Proto je zapotřebí provést vykreslení virtuálního světa dostatečně 

realisticky a zároveň zajistit správné propojení se světem reálným. Zároveň však je potřeba zachovat 

potřebnou přehlednost a vypovídající hodnotu zobrazených dat a příliš nenarušit původní obraz 

kamery. 

Některé výsledky prezentované v této kapitole jiţ byly publikovány v [52].  

5.2.1 Obrazová data 

Obrazový signál kamerového subsystému můţe být přenášen z robotu do operátorského stanoviště 

v analogové nebo digitální podobě.  

Pokud je pouţit analogový přenos, musí být signál pro zobrazení a úpravu na počítači digitalizován 

pomocí speciálního hardware, coţ můţe být například PCI karta pro zachytávání videa, externí USB 

tuner s kompozitním vstupem atd. Obrazová data musí být v konečné fázi převedena do formátu 

vhodného pro vyuţití v Direct3D, neboť pomocí tohoto grafického API (kapitola 2.3.1) je prováděno 

doplnění obrazu o virtuální prvky. Na platformě Windows je k dispozici velmi výkonné univerzální 

API pro zachytávání obrazových dat nazvané DirectShow [54], kompatibilní s téměř libovolným 

zařízením dodávaným s ovladači pro systémy Windows (webové kamery, tunery, PCI karty atd.). Toto 

nízkoúrovňové API je velmi sloţité pro praktické pouţití, existují však jiţ hotové knihovny zaloţené 

na DirectShow a specializované přímo na zachytávání videa, například knihovna VideoInput [55].  

V případě digitálního přenosu se jedná z důvodu úspory přenášených dat většinou o přenos 

komprimovaného signálu, kdy je na robotu prováděná komprese dat a v aplikaci operátorského 

stanoviště pak zpětná dekomprese. Pokud dekompresi provádí software operátorského stanoviště, 

získá data přímo v potřebné podobě připravené pro následnou úpravu a vykreslení. 

Konečný formát obrazových dat 

Formát čistých nekomprimovaných digitalizovaných dat ve všech uvedených případech je 24bitový 

RGB (po jednom byte pro červený, zelený a modrý kanál) pro kaţdý pixel. Direct3D upřednostňuje 

z hlediska efektivity 32bitové (neboli 4bytové) obrazové formáty, proto software doplňuje paměťový 

blok dat o čtvrtý kanál označovaný A (alfa kanál), respektive X, pokud je tento kanál nevyuţit a 

obsahuje pouze nulové hodnoty. Výsledný formát je tudíţ 32bitový RGBX v podobě souvislého bloku 

dat (32 bitů neboli 4 B pro kaţdý pixel), který je jiţ moţno přímo nakopírovat do obrazového povrchu 

neboli textury Direct3D.   

Konkrétní řešení u uvedených mobilních robotů 

Mobilní robot Venca vyuţívá kameru s analogovým výstupem a rovněţ přenos signálu je analogový 

(bezdrátové zařízení ProfiLink 2.4 GHz). Notebook operátora je vybaven USB tunerem s kompozitním 

vstupem a software operátora pouţívá knihovnu VideoInput pro zachytávání jednotlivých snímků 

výsledného digitalizovaného video signálu. 

Všechny tři kamery robotu Hercules mají digitální USB výstup a jsou připojeny do počítače 

umístěného přímo na robotu. Tento počítač vyuţívá knihovnu VideoInput pro zachytávání snímků a 
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speciální aplikaci vytvořenou doktorandem katedry pro jejich komprimaci do formátu JPEG a 

bezdrátový wi-fi přenos protokolem TCP-IP. Software operátora data přijímá a dekomprimuje. 

Kamerový subsystém robotu Hardy je řešen velmi podobně jako v případě robotu Hercules, jediným 

rozdílem je odlišný typ kamer a vyuţití API pro zachytávání obrazu dodaného přímo výrobcem těchto 

kamer, namísto knihovny VideoInput. 

5.2.2 Kalibrace kamery 

Obraz kamery mobilního robotu představuje 2D pohled na reálné 3D prostředí, obdobně výsledek 

vykreslení scény pomocí Direct3D je 2D pohled na virtuální 3D prostředí. Pro správné propojení obou 

2D obrazů je nezbytné nastavit vlastnosti virtuální kamery co nejpřesněji dle reálné kamery. 

Parametry kamery se dělí do dvou skupin [56, 80]: 

 vnější (extrinsické), 

 vnitřní (intrinsické). 

Vnější parametry kamery 

Tyto parametry zahrnují transformaci (rotaci a translaci) světového souřadného systému vzhledem 

k souřadnému systému kamery. Jedná se vlastně o vyjádření polohy a natočení kamery ve světě, 

obdobou v teorii 3D grafiky je pohledová transformace (kapitola 4.3.2). V některých případech lze při 

aplikaci rozšířené reality vytvářet virtuální scénu přímo s kamerou ve svém počátku, a tudíţ jsou 

vnější parametry reálné kamery vyjádřeny pouze jednotkovou transformační maticí, respektive nejsou 

brány vůbec v úvahu. Pohledová transformace je pak rovněţ jednotková matice. 

Vnitřní parametry kamery 

Vnitřní parametry popisují vlastnosti čipu kamery, neboli způsob projekce 3D bodu do 2D obrazu. 

Obdobou v teorii 3D grafiky je projekční transformace (kapitola 4.3.3). 

Tyto parametry zahrnují: 

 ohniskovou vzdálenost, 

 polohu středu čipu, 

 zkosení stran čipu, 

 radiální a tangenciální zkreslení. 

Dle modelu dírkové kamery lze projekci snímaného 3D bodu , , ,1x y z  do 2D souřadnic v pixelech 

,x y  vyjádřit následujícím způsobem: 
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kde A je matice vnitřních parametrů kamery, γ je zkosení stran čipu, cx a cy vyjadřují polohu středu 

čipu (ideálně jsou všechny tři hodnoty nulové) a αx, αy představují ohniskovou vzdálenost vyjádřenou 

v pixelech: 

 
x x

y y

f m

f m
 (5.3) 

kde mx a my jsou koeficienty vyjadřující poměr mezi ohniskovou vzdáleností f a rozměry v pixelech. 

Tangenciální zkreslení se málokdy na kameře vyskytuje, zatímco radiální je poměrně časté a projevuje 

se např. efektem „soudkovitosti“ obrazu. Radiální zkreslení nelze kvůli jeho matematické povaze 

zařadit do matice A (5.1), zjednodušeně je moţno zapsat jej pomocí polynomu druhého stupně, kde 

,x y  jsou výsledné skutečné souřadnice bodu a k1, k2 jsou koeficienty radiálního zkreslení: 
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Projekční transformační matice Direct3D vyuţívá výhradně ideální model dírkové kamery (4.5), proto 

lze reálnou kameru jednoduše napodobit, pouze pokud nezahrnuje ţádné zkreslení, neboli: 

 
1 2 0x yc c k k  (5.6) 

V ostatních případech je nutno předem upravit obraz reálné kamery, aby odpovídal ideálnímu modelu 

– provést tzv. kalibraci kamery. Pro tento účel je moţno vyuţít některý specializovaný nástroj, 

například knihovnu OpenCV [57] specializující se na analýzu a zpracování obrazových dat. Tato 

knihovna obsahuje funkce, které zjistí vnitřní parametry kamery na základě snímání testovacího 

obrazce a připraví tak nezbytné hodnoty pro následné odstranění zkreslení. K tomu pak slouţí další 

funkce, spouštěné aplikací pro kaţdý snímek kamery. Výsledkem je nezkreslený obraz přesně 

odpovídající virtuálnímu obrazu vytvořenému následně pomocí Direct3D. 

5.2.3 Vykreslení obrazu kamery 

Metody rozšířené reality navrţené v disertační práci nevyţadují ţádné další zpracování obrazu reálné 

kamery. Obraz je moţno po odstranění zkreslení přímo vykreslit na obrazovku, virtuální objekty jsou 

poté vykreslovány přes něj. 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 5.2.1, obrazová data kamery v podobě souvislého bloku dat (4 byty na 

pixel) jsou nakopírována do datové oblasti speciálně vytvořené prázdné textury Direct3D. Před 

kopírováním musí být textura zamčena zavoláním odpovídající metody a po ukončení kopírování opět 

odemčena. Princip zamykání prostředků před přímou úpravou jejich obsahu je nezbytný kvůli správné 

synchronizaci CPU s GPU, které jinak pracují částečně nezávisle na sobě. 

Pro vykreslení textury je předem vytvořena jednoduchá trojúhelníková síť obsahující pouze dva 

trojúhelníky formující čtverec dle obrázku Obr. 5-3. Na tomto obrázku jsou rovněţ vypsány hodnoty 

vektorů polohy (černě) a texturovacích souřadnic (modře) jednotlivých vrcholů, v pravé části je pak 

symbolicky znázorněno výsledné vykreslení na obrazovce s nanesenou texturou. 
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Tato trojúhelníková síť je běţný 3D model, který má být zobrazen jakoby ve 2D, přímo v rovině 

obrazovky. Proto jsou pro jeho vykreslení pouţity jednotkové matice světové, pohledové i projekční 

transformace a v důsledku je prováděna pouze transformace mapování na obrazovku dle (4.8). 

 

Obr. 5-3 Definice vektorů poloh a texturovacích souřadnic vrcholů pro vykreslení obrazu kamery 

na obrazovku 

Pokud má obraz kamery zabírat pouze část obrazovky (při zobrazení více kamer vedle sebe nebo pro 

vyuţití části obrazovky pro ovládací prvky), je jednotková světová transformace nahrazena vhodně 

vytvořenou maticí obsahující posunutí a změnu měřítka. Výhodou této techniky je snadná aplikace 

nejrůznějších animací změny polohy a velikosti vykreslovaného obrazu kamery, coţ řídicí systémy 

robotů Hercules a Hardy vyuţívají například pro zvětšení malého obrazu couvací kamery při pohybu 

robotu vzad. Podobně je moţno měnit jednoduše i průhlednost obrazu.  

Obr. 5-4 ukazuje dva stavy obrazovky řídicí aplikace robotu Hardy – s malým a částečně průhledným 

obrazem zadní kamery umístěným v pravém horním rohu obrazu hlavní kamery a poté se zvětšeným 

obrazem zadní kamery při jízdě zpět, kdy je naopak částečně zprůhledněn obraz hlavní kamery. 

Přechod mezi těmito stavy je animovaný. Na obrázku jsou pouţity pro názornost zástupné textury 

namísto skutečných snímků z kamer. 

 

Obr. 5-4 Dva stavy operátorské obrazovky robotu Hardy, zobrazující různým způsobem snímky ze 

dvou kamer 
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Alternativní metoda odstranění zkreslení kamery 

Při vykreslování obdélníku s texturou na obrazovku je moţno pouţít libovolný kód pixel shaderu, 

provádějící například odstranění zkreslení kamery popsané v předchozí kapitole. Tím nejen odpadá 

nutnost pouţití knihovny OpenCV, ale zároveň se celá operace nesrovnatelně urychlí. V případě 

pouţití pixel shaderu totiţ na rozdíl od OpenCV neprobíhá modifikace obrazových dat na disku, pouze 

jsou během zobrazování textury (obsahující v tomto případě původní zkreslený obraz) vhodným 

způsobem modifikovány texturovací souřadnice a tím i souřadnice čteného pixelu obrázku. Dalším 

podstatným faktorem ovlivňujícím pozitivně výslednou rychlost je paralelní spouštění pixel shaderu 

pro desítky aţ stovky pixelů současně díky architektuře GPU a rovněţ specializace GPU na výpočty 

čísel v pohyblivé desetinné čárce.  

Na testovacím počítači (dvoujádrové CPU Pentium D940, GPU GeForce 8600GT, 2 GB RAM) trval 

chod OpenCV funkce odstraňující zkreslení obrazu průměrně 26 ms, zatímco pouţití speciálního pixel 

shaderu prodlouţilo dobu vykreslování jednoho snímku průměrně o méně neţ 0,1 ms.  

5.3 Vizualizace dat laserového skeneru 

2D laserové skenery se pouţívají nejen jako bezpečnostní monitorovací zařízení v průmyslu, ale 

nacházejí své uplatnění i v mobilní robotice. Zde se většinou jedná o nezbytnou součást senzorického 

subsystému autonomních robotů, které si pomocí laserového skeneru vytvářejí mapu svého okolí. 

Laserový skener je však vhodný i pro pouţití u operátorem řízeného mobilního robotu, neboť 

poskytuje operátorovi přehled o překáţkách kolem robotu nezávisle na velmi omezeném záběru 

kamer. Typický úhel pohledu kamery je mezi 40 aţ 60 °, speciální objektivy mají aţ 100 °. Naproti 

tomu jediný laserový skener dokáţe obsáhnout úhly větší neţ 180 °, často dokonce aţ kolem 250 °. 

Laserový skener nedokáţe kameru nahradit, neboť poskytuje pouze informace o vzdálenostech a 

nikoliv barevný obraz okolí, můţe však zpětnou vazbu kamerového subsystému vhodně doplnit. 

Některé výsledky prezentované v této kapitole jiţ byly publikovány v [53].  

5.3.1 Princip činnosti 2D laserového skeneru 

2D laserový skener poskytuje sérii délkových měření ve své pracovní rovině. Hodnoty vzdáleností 

k překáţkám jsou získány principem měření doby mezi vysláním a návratem odraţeného laserového 

paprsku (čas se neměří přímo, nýbrţ zjišťováním fázového posunu). Díky rotaci vlastního vysílacího 

zařízení nebo pomocné zrcadlové optiky je takto nasnímána v rámci jednoho snímku celá oblast 

(kruhová výseč) daná úhlem záběru a maximálním dosahem skeneru závislým na konkrétním typu. 

 

Obr. 5-5 Znázornění pracovní oblasti laserového skeneru s úhlem záběru 240 ° 
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Mezi základní parametry laserového skeneru patří: 

 maximální a minimální snímaná vzdálenost, 

 úhel záběru, 

 počet snímaných hodnot v jednom snímku nebo úhlové rozlišení, 

 doba snímání jednoho snímku, respektive frekvence měření, 

 přesnost (odchylka) měřené vzdálenosti, 

 rozlišení hodnot vzdáleností (udáváno v bitech). 

5.3.2 Popis použitého testovacího skeneru 

Pro vytvoření systému vizualizace dat laserového skeneru byl pouţit senzor HOKUYO URG-04LX. 

Tento snímač má navzdory své velmi nízké hmotnosti (160 g), malým rozměrům (50 x 50 x 70 mm) a 

relativně nízké ceně poměrně dobré technické parametry [58]: 

 úhel záběru 240°, 

 úhlové rozlišení 0,36°, 

 zaručená měřitelná vzdálenost 60 aţ 4095 mm, 

 přesnost ±10 mm (60 aţ 1000 mm); 1 % (nad 1000 mm), 

 rozlišení 12 bitů neboli 1 mm, 

 doba snímání 100 ms, 

 spotřeba maximálně 0,5 A. 

 

Obr. 5-6 Laserový skener HOKUYO URG-04LX [59] 

Skener je moţno připojit k počítači pomocí RS232 nebo USB (vytvoří emulovanou linku RS232). 

Komunikace se senzorem probíhá pomocí speciálního protokolu přes sériové rozhraní, lze však vyuţít 

i předem připravenou sadu C++ funkcí dodávanou výrobcem. 

5.3.3 Trojrozměrné zobrazení 2D dat skeneru 

Hodnoty vzdáleností naměřené laserovým skenerem jsou obvykle zobrazovány podobně jako na Obr. 

5-7, tedy v souladu s charakterem těchto dat striktně ve 2D. Toto vykreslení je však pro lidskou 

obsluhu matoucí a málo názorné a pro rychlou navigaci v neznámém prostředí nemusí být vţdy 

prospěšné. 

Navrţené vylepšené zobrazení vyuţívá 3D perspektivní promítání s vizualizací pomyslných překáţek 

a rovněţ znázorněním mobilního robotu v reálném měřítku pro lepší pochopení rozměrových 

souvislostí, viz jednoduchá ukázka na Obr. 5-8. 
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Obr. 5-7 Obvyklé zobrazení 2D dat skeneru 

 

Obr. 5-8 Trojrozměrné zobrazení 2D dat skeneru 

Princip 3D zobrazení dat 

Pro vykreslení 3D podoby scény nasnímané laserovým skenerem nemáme k dispozici dostatečné 

mnoţství dat. Známe pouze mnoţinu vzdáleností k danému počtu bodů (v podobě polárních 

souřadnic) leţících v jedné rovině, nedokáţeme však určit skutečnou výšku překáţky a ani její tvar, 

pokud se s výškou mění. Pro navigaci však tyto informace nejsou ve většině případů nezbytné. Pokud 

je skener umístěný přibliţně ve výšce nejširšího místa robotu, postačují hodnoty vzdáleností k určení 

průjezdnosti mezi překáţkami. 

Pro zobrazení ve 3D je moţno zavést předpoklad, ţe všechny překáţky jsou stejně vysoké a mají podél 

svislé osy konstantní tvar. Tento výškový údaj pak nemá informační hodnotu, slouţí však pro zvýšení 

názornosti. 
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Obr. 5-9 Příklad různých objektů ve scéně a jejich 3D rekonstrukce na základě získaných 2D dat 

Skener URG-04LX snímá v rozsahu 260 ° celkem 681 hodnot vzdáleností, coţ představuje 681 bodů s 

polárními souřadnicemi. Pro 3D zobrazení v podobě ploch je nutno kaţdé dva sousední body spojit 

pomyslnou úsečkou a tu vytáhnout nahoru o konstantní zvolenou délku, čímţ vznikne celkem 

maximálně 680 na sebe navazujících obdélníkových ploch. 

 

Obr. 5-10 Definice obdélníkových ploch, pro přehlednost je výrazně sníţeno úhlové rozlišení skeneru 

Postup výpočtu potřebných hodnot je znázorněn na Obr. 5-10. Bod Ai definovaný odpovídajícím 

úhlem φi a změřenou délkou ri vyjadřuje i-tou hodnotu z celkem n = 681. 

Výstupem ze skeneru je pouze řada hodnot r0 aţ r680, je proto nutné vypočítat i úhel: 

 0i R i  (5.7) 

kde φ0 je počáteční úhel a αR je úhel vyjadřující rozlišovací schopnost skeneru: 
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kde αMAX je úhlový rozsah skeneru (přesně 239,77 °) a n = 681 je počet hodnot. 
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Dalším krokem je převod polárních souřadnic na kartézské: 

 
cos

sin

i i i

i i i

x r

y r
 (5.9) 

Tyto souřadnice určují bod Ai leţící v rovině z = zA, zatímco bod Bi je posunut ve směru osy z o 

zvolenou hodnotu v. 
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Tvorba trojúhelníkové sítě 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 4.2, je základním vykreslitelným geometrickým tvarem trojúhelník 

určený třemi vrcholy. V tomto případě obsahuje definice kaţdého vrcholu jeho polohu, vektor 

normály (pro osvětlení) a barvu (znázorňující vzdálenost, viz dále).  

Vykreslením dvou koplanárních trojúhelníků sdílejících své přepony vznikne obdélník. Dva vzorové 

obdélníky Ai-1AiBiBi-1 a AiAi+1Bi+1Bi uvedené na obrázku Obr. 5-10 jsou tvořeny čtveřicí trojúhelníků 

Ai-1AiBi-1, AiBiBi-1, AiAi+1Bi a Ai+1Bi+1Bi. Jelikoţ vrcholy na přeponě jsou vţdy sdíleny dvěma 

trojúhelníky, jsou pro vykreslení vyuţity i indexy. Celkový počet vrcholů je pak 4 krát 680, zatímco 

indexů je 6 krát 680.  

Na Obr. 5-11 jsou zobrazeny první dva obdélníky odpovídající prvním třem hodnotám skeneru, čísla 

na obrázku vyjadřují pořadové číslo vrcholu. Tomu odpovídá sled indexů 0, 1, 2; 2, 1, 3; 4, 5, 6; 6, 5, 7 

vedoucí k vykreslení 4 trojúhelníků. 

 

Obr. 5-11 Znázornění vrcholů nutných pro vykreslení dvou sousedních obdélníků 

Indexy jsou uloţeny v index bufferu při startu aplikace a pak se jiţ nemění. Vertexy uloţené ve vertex 

bufferu je naopak nutné aktualizovat pro kaţdý nový snímek. Aktualizace představuje výpočet nové 

polohy, normály a barvy.   

Poloha je počítaná na základě rovnic (5.7) aţ (5.10), barva je lineárně interpolována mezi mezními 

barvami (červená – ţlutá – zelená) na základě hodnoty ri. Normála je pro všechny čtyři vrcholy 

jednoho obdélníku stejná a je vypočítaná tak, aby byla na tento obdélník kolmá: 

 
2 0H p pv  (5.11) 

 H Vn v v  (5.12) 

kde pi je polohový vektor i-tého vrcholu, vV = (0, 0, 1) je jednotkový vertikální vektor a n je 

normálový vektor, který je pak v dalším kroku ještě normalizován. 

 

Obr. 5-12 Barevný gradient symbolizující vzdálenost bodu relativně k měřícímu rozsahu skeneru 
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Jak je zřejmé z Obr. 5-8, není v obecném případě vykresleno všech 680 obdélníků, hodnoty mimo 

rozsah skeneru jsou ignorovány. V těchto případech jsou nastaveny pro všechny 4 příslušné vrcholy 

shodné (nulové) polohové vektory – transformační jednotka grafické karty rozpozná tzv. 

degenerované trojúhelníky a jejich vykreslování přeskočí. 

Nevykreslují se ani obdélníky mezi dvojicemi sousedních naměřených hodnot, mezi kterými je 

absolutní hodnota rozdílu |ri+1 – ri| větší neţ zvolená mez. Tento případ nastává, pokud ve scéně stíní 

bliţší objekt vzdálenějšímu. Pokud by se tato spojnice vykreslila, vznikl by matoucí předpoklad, ţe 

objekty jsou spolu spojeny, viz příklad na Obr. 5-13, kde v pravé části toto filtrování provedeno není a 

tvar překáţky je zkreslen. Rozdíl mezi oběma obrázky je pouze v jednom velkém obdélníku. 

 

Obr. 5-13 Nevykreslování obdélníku při velkém rozdílu sousedních hodnot vzdáleností 

Na následujících obrázcích je uvedeno porovnání vykreslené nasnímané scény s reálnou podobou. 

 

 

Obr. 5-14 Porovnání skutečné podoby a vykreslené 3D rekonstrukce na základě 2D dat  
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5.3.4 Trojrozměrné zobrazení 3D dat skeneru 

I při pouţití 2D laserového skeneru je moţno získat kompletní 3D snímek prostředí, pokud je senzor 

umístěn ve vhodném polohovacím zařízení a je postupně naklápěn kolem své vodorovné příčné osy do 

zvoleného počtu úrovní.  

Skener URG04-LX má úhel záběru 240 °, tedy větší neţ 180 °. Při otáčení kolem jeho osy směrem 

nahoru se dvě části pracovní oblasti (-30 aţ 0 ° a 180 aţ 240 °) otáčejí směrem dolů a jejich data se 

stávají nepouţitelnými. Na Obr. 5-15 je zachycena výsledná pracovní oblast skeneru při svislém 

otáčení v rozmezí 0 aţ 90 °, nepouţitelná část je znázorněna červeně. Vyuţít však je moţno alespoň 

data z prvního (vodorovného) snímku a vykreslit je stejným způsobem jako v případě 2D snímání 

popsaného výše. 

 

Obr. 5-15 Pracovní oblast skeneru při otáčení kolem vodorovné osy 

Postup výpočtu je podobný jako při vyuţití 2D dat, kromě úhlu φi z rovnic (5.7) a (5.8) je ale nutno 

určit i úhel od roviny x-y: 
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kde j = (0, 1, …, nL – 1) vyjadřuje číslo aktuální úrovně, nL počet úrovní, δR úhel mezi úrovněmi a δMAX 

je úhel maximální úrovně (v případě Obr. 5-15 je δMAX = 90 °). 

Souřadnice bodu lze přepočítat na kartézské pomocí vztahů: 
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Rovněţ vykreslení grafického znázornění 3D reprezentace scény je principiálně velmi podobné jako u 

2D dat, liší se však mnoţství a způsob určení jednotlivých vrcholů a trojúhelníků. Ţádné dva 

trojúhelníky nejsou v obecném případě koplanární, proto zde jiţ neexistují obdélníky. 
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Obr. 5-16 Schéma výpočtu při pouţití 3D dat 

Celkový počet vrcholů je 4 · 680 · (nL – 1), indexů je 6 · 680 · (nL – 1). Trojúhelníky jsou vykreslovány 

podle schématu na Obr. 5-11, přičemţ vrcholy 0, 2, 4, 6 odpovídají první výškové úrovni a vrcholy 1, 

3, 5, 7 druhé úrovni. Normály jsou počítány zvlášť pro kaţdý trojúhelník a pro společné body (na 

úhlopříčce pomyslných obdélníků) jsou vypočteny jejich průměrné hodnoty kvůli optickému 

vyhlazení. 

Praktické ověření funkce 

Pro zkušební praktické ověření bylo vytvořeno jednoduché polohovací zařízení z modulů plastické 

stavebnice, které umoţňuje motorizované krokové natáčení skeneru v rozsahu cca 180 ° v krocích o 

volitelné velikosti, minimálně 1,25 ° (odpovídá 73 úrovním při polohování 0 aţ 90 °). 

 

Obr. 5-17 Jednoduché testovací polohovací zařízení pro skener URG04-LX 

Zařízení neumoţňuje plně automatický provoz, kaţdou úroveň je nutno uloţit do paměti počítače 

stisknutím klávesy. Po uloţení všech poţadovaných úrovní je moţné 3D snímek scény zobrazit. Pro 

skutečné nasazení by bylo pochopitelně nutné vyrobit plně automatické a preciznější polohovací 

zařízení. 



 48 

Následující obrázky ukazují porovnání skutečných scén a jim odpovídajících 3D snímků vytvořených 

při polohování v rozsahu 0 aţ 90 ° s krokem 3 ° (31 úrovní). 

 

 

Obr. 5-18 Porovnání skutečné podoby a vykreslené 3D rekonstrukce na základě 3D dat 

Se skenerem URG04-LX není moţné toto snímání provádět v reálném čase za jízdy robotu, protoţe 

doba vytváření jednoho snímku je 0,1 s, coţ i při pouhých 10 úrovních představuje celkový čas na 3D 

snímek 1 sekundu a to pouze v ideálním případě, kdy k natočení o potřebný krok dojde během 

teoreticky nekonečně krátkého času ve chvíli, neţ skener začne snímat první hodnotu dalšího snímku. 

Tento postup tudíţ předpokládá spíše provedení snímku v klidu ze zastaveného robotu a poté jeho 

prohlédnutí, analýzu či uloţení a není určen přímo k asistenci operátorovi během jízdy. 

5.3.5 Prezentace operátorovi 

Vizualizace dat laserového skeneru popsaná v kapitolách 5.3.3 a 5.3.4 je operátorovi mobilního robotu 

zobrazena ve vyčleněném prostoru obrazovky řídicí aplikace, operátor můţe pohledem libovolně 

natáčet podle potřeby. Součástí prezentace je i 3D model robotu pro zvýšení názornosti. 

Například řídicí systém robotu Hercules zobrazuje data v malém obdélníku v pravé části obrazovky 

spolu s obrazem zadní kamery a ovládacími prvky. Po kliknutí na tento obdélník pomocí dotykové 

obrazovky se pohled zvětší a dočasně částečně překryje obraz hlavní kamery. 
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Obr. 5-19 Obrazovka řídicího systému robotu Hercules s vizualizací dat skeneru v pravé části 

 

Obr. 5-20 Obrazovka řídicího systému robotu Hercules se zvětšenou vizualizací dat skeneru 

5.4 Integrace dat laserového skeneru do obrazu kamery 

Mimo samostatné vizualizace naměřených hodnot laserového skeneru předvedené v kapitole 5.3 je 

moţno vyuţít i rozšířené reality a vizualizaci integrovat přímo do obrazu hlavní kamery robotu. Jsou 

zde proto vyuţity poznatky z kapitoly 5.2. 

Některé výsledky prezentované v této kapitole jiţ byly publikovány v [52].  

Vlastní vykreslení dat skeneru je prováděno stále stejným způsobem, pouze je nutno zajistit ve 

virtuální scéně správnou vzájemnou polohu virtuální kamery a pomyslného laserového skeneru.  
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Obr. 5-21 Boční pohled na robot Venca s umístěním kamery a skeneru 

Umístíme-li kameru pro zjednodušení pohledové transformace do počátku světového souřadného 

systému, pak pro skener situovaný přímo pod kamerou (na záporné ose zb) u příkladu robotu Venca 

naměřené hodnoty leţí ve světovém souřadném systému v rovině určené rovnicí 

 0b c sz h h  (5.15) 

Rovnice (5.10) popisující polohu vrcholů obdélníků je pak upravena na tvar: 

 
, ,

, ,

i i i c

i i i c s

A x y h

B x y h h
 (5.16) 

Kdyţ jsou takto definované obdélníkové plochy vykresleny přes obraz kamery, následují svou spodní 

hranou křivku, kde se skutečné překáţky dotýkají země. Toto optické propojení reálných a virtuálních 

objektů výrazně zlepšuje dojem z rozšířené reality (viz Obr. 5-22).  

Aby byl obraz kamery co nejméně narušen, jsou barevné plochy vyjadřující detekované překáţky 

kresleny s velkou průhledností a pro zlepšení jejich čitelnosti jsou obtaţeny černou čárou. Obr. 5-22 

ukazuje výřez části Obr. 5-19, s přidaným vykreslením dat skeneru přes obraz kamery. Všechny 

virtuální plochy mají odstíny ţluté barvy, protoţe překáţky se nacházejí přibliţně v polovině rozsahu 

senzoru.  

 

Obr. 5-22 Integrace dat skeneru do obrazu kamery 
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5.4.1 Detekce hran 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, jsou obrysy virtuálních ploch zvýrazněny černou čarou. Obrysové úsečky 

(viz Obr. 5-22) jsou kresleny přes spodní a horní stranu jednotlivých obdélníků a dále přes svislou 

stranu v následujících případech: 

 úplně první a poslední strana (úsečky A0B0 a AnBn dle Obr. 5-10), 

 strany kolem mezer v naměřených datech (např. prostor přímo před robotem na Obr. 5-22), 

 hrany (rohy) uprostřed souvislého bloku dat (na Obr. 5-22 viditelné na skříňce v levé části). 

Vykreslené svislé úsečky jsou rovněţ doplněny o číselný údaj vyjadřující vzdálenost v metrech. 

Hodnoty vzdáleností obsahují určitou míru šumu, coţ je způsobeno nejen nepřesností skeneru, ale i 

jeho citlivostí na optické vlastnosti povrchu snímaného objektu. Hledání hran neboli rohů v datech 

proto není moţno provést jednoduše například zjišťováním úhlu mezi dvěma sousedními hodnotami. 

 

Obr. 5-23 Vliv nepřesnosti snímání na výsledný tvar překáţky  

Navrţená metoda hledání hran vyuţívá princip výpočtu míry pravděpodobnosti výskytu hrany 

v kaţdém bodě následujícím postupem: 

Označme polohy jednotlivých snímaných bodů A0, A1, …, Ai, …, An-1 v souladu s Obr. 5-10, přičemţ n 

vyjadřuje celkový počet snímaných hodnot. Dále zvolme c = 5 jako počet sousedních bodů 

pouţívaných pro detekci hrany. Pak pro kaţdý bod Ai z rozsahu: 

 ; 1i c n c  (5.17) 

 najdeme vektory mezi bodem Ai a celkem c body před bodem Ai: 
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a provedeme jejich vektorový součet: 
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c
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j
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Podobně najdeme vektory mezi bodem Ai a celkem c body za tímto bodem: 
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a jejich vektorový součet: 

 
1

c
i j

i i

j

v v  (5.21) 

Pak míra výskytu hrany v bodě Ai je určena jako 

 i i
i

i i

h
v v

v v
 (5.22) 

coţ vlastně vyjadřuje hodnotu skalárního součinu normalizovaných vektorů v
-
 a v

+
, neboli cosinus 

úhlu mezi těmito vektory. Vektory v
-
 a v

+
 jsou určeny jako pomyslný váţený průměr bodů leţících na 

obou stranách uvaţovaného bodu, s větší váhou kladenou na vzdálenější body, neboť dílčí vektory 

nejsou před sumací normalizovány a tudíţ hraje roli jejich délka. Názorně je grafický význam vektorů 

v
-
 a v

+
 ukázán na Obr. 5-24, kde jsou vektory vykresleny pro dva zvolené body m a n. 

 

Obr. 5-24 Vizualizace vektorů pouţitých pro určení míry výskytu hrany 

Koeficient hi nabývá hodnot od -1 do 1, přičemţ 1 vyjadřuje přímý úsek (ţádná hrana), 0 označuje roh 

s 90 ° úhlem a -1 teoreticky znamená velmi ostrý roh s nulovým úhlem. Čím niţší je tato hodnota, tím 

výraznější hrana v daném místě je. 

Po výpočtu hodnoty hi pro všechny body z rozsahu dle rovnice (5.17) jsou poté hledána lokální 

minima těchto hodnot a pokud má lokální minimum hodnotu niţší neţ 0,707 (odpovídá vrcholovému 

úhlu rohu 135 ° a méně), je v daném bodě provedeno vykreslení hrany a vypsání hodnoty vzdálenosti. 

Pokud před nebo za bodem Ai není dostatečný počet (c) platných naměřených vzdáleností, není pro 

tento bod hodnota hi počítaná. V příkladu uvedeném na Obr. 5-23 tak budou při c = 5 hrany hledány 

pouze v bodech označeny čísly 5 aţ 10 a konkrétní výsledné hodnoty jsou vykresleny v grafu na Obr. 

5-25. Je zřejmé, ţe v bodě 9 bude vyznačena hrana, coţ odpovídá tvaru snímané překáţky. 
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Obr. 5-25 Hodnoty míry výskytu hran pro ukázkový příklad 

Před implementací uvedeného algoritmu je ještě moţno provést optimalizaci – po dosazení sčítanců do 

rovnice (5.19) dostaneme 

 1 2

1

...
c

i i i i i i i c i i j

j

A A A A A A c A Av  (5.23) 

čím se ušetří několik matematických operací. Podobná úprava platí i pro rovnici (5.21). 

5.5 Znázornění dráhy mobilního robotu 

Při řízení mobilního robotu bez přímého pohledu, pouze za pomocí obrazu z kamer umístěných přímo 

na robotu, je velmi obtíţné aţ nemoţné odhadnout přesně šířku mobilního robotu a v případě otočných 

kamer i směr jízdy robotu. 

Částečně můţe tento problém vyřešit vhodné umístění kamer – například jako v případě robotu Venca, 

kdy je hlavní kamera umístěná v zadní části podvozku (viz Obr. 5-1) tak, aby v obrazu kamery byla 

zahrnuta i přední část robotu s předními koly, viz Obr. 5-26. 

 

Obr. 5-26 Pohled hlavní kamery robotu Venca 

Obraz však stále není plně vypovídající, šířka robotu se zdá být výrazně větší, neţ doopravdy je, coţ 

bude ověřeno v dalším textu. 
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Navrţené řešení vyuţívá rozšířenou realitu pro doplnění skutečného prostředí o virtuální znázornění 

dráhy kol, případně nejširšího místa robotu. Praktická ukázka je uvedena na Obr. 5-27, který zároveň 

ukazuje komplexní obrazovku řídicího systému robotu Venca zahrnující: 

 obraz hlavní kamery, 

 zmenšený částečně průhledný obraz zadní kamery v levém horním rohu (moţno zvětšit), 

 zmenšený částečně průhledný samostatný pohled na 3D vizualizaci dat laserového skeneru 

v pravém horním rohu (rovněţ moţno zvětšit), 

 integraci dat skeneru do obrazu hlavní kamery včetně hledání hran a vypsání vzdáleností, 

 znázornění dráhy jízdy robotu, 

 vykreslení dat dalších senzorů jako kompas a akcelerometr zjišťující náklon podvozku a 

informací o stavu robotu (rychlost, stav baterií, směr jízdy). 

 

Obr. 5-27 Vizualizace dráhy mobilního robotu (robot Venca) 

Na Obr. 5-27 je zřejmé, ţe robot se v pohledu kamery jeví širší, neţ ve skutečnosti je. Vykreslené 

červenobílé dráhy kol navzdory dojmu opravdu směřují přímo pod kola robotu. 

5.5.1 Způsob vykreslení dráhy 

Dráhy obou kol jsou tvořeny dvojicí obdélníků (neboli čtveřicí trojúhelníků) s rozměry a vzájemnou 

polohou odpovídající podvozku mobilního robotu a s nanesenou červenobílou pruhovanou texturou. 

Vykresleny jsou stejným způsobem jako data laserového skeneru a jsou také částečně průhledné. 

Jejich výškové umístění ve virtuálním světě odpovídá poloze podlahy. 

 

Obr. 5-28 Vizualizace dráhy robotu Hercules znázorněná v 3D modelu 
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U mobilních robotů s jasně definovaným způsobem zatáčení – tedy např. Ackermannův princip, 

nikoliv však zatáčení smykem – můţe vizualizace dráhy znázorňovat budoucí jízdu robotu i u 

zatáčení, dráha je pak zakřivená dle aktuálního natočení kol. V tomto případě je nutno jednoduchý 

model dráhy sloţený ze dvou obdélníků nahradit sloţitějším, obsahujícím více vrcholů. Polohy 

vrcholů a tím i výsledný tvar dráhy jsou přepočítávány při kaţdé změně úhlu natočení kol pomocí 

poměrně jednoduchých vztahů. Obr. 5-29 znázorňuje moţný tvar dráhy pro robot Hercules 

s Ackermannovým zatáčením zadních kol. Kaţdý pruh je vykreslen pomocí tří lichoběţníků, tento 

počet však můţe být větší pro dosaţení hladšího zaoblení. 

 

Obr. 5-29 Moţný tvar dráhy při průjezdu zatáčkou pro robot se zatáčením pomocí zadních kol 

5.5.2 Propojení s daty laserového skeneru 

Při vykreslování dráhy jízdy robotu je výhodné, pokud je robot zároveň vybaven i laserovým 

skenerem a do obrazu kamery je vykreslována 3D vizualizace dat tohoto skeneru. Pokud jsou totiţ 

zobrazeny zjednodušené 3D modely překáţek, je dráha leţící na pomyslné podlaze správně 

překáţkami překrytá díky vyuţití testu hloubku (kapitola 4.4.7) a pokud například robot přijíţdí ke 

zdi, nejsou dráhy kol kresleny chybným a matoucím způsobem i „do zdi“. 

Dále je moţno virtuální data skeneru doplnit o zvýraznění těch částí překáţek, které se nacházejí 

přímo před robotem a do kterých by robot při zachování současného směru jízdy narazil. Operátor tak 

má výrazně lepší přehled o průjezdnosti úzkých prostor. Na následujícím obrázku je toto zvýraznění 

provedeno pomocí červených vodorovných pruhů. 

 

Obr. 5-30 Vykreslení dráhy jízdy spolu s daty laserového skeneru (robot Hercules) 
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5.6 Virtuální model robotu 

U mobilních robotů vybavených manipulační nadstavbou (ramenem) nebo jiným obdobným sloţitým 

mechanismem musí operátor zvládnout ovládání i tohoto zařízení. Pohled kamer robotu málokdy 

dostatečně zachytí celé rameno a zejména pokud je kamera umístěná přímo na rameni (například u 

robotu Hercules), je téměř nemoţné získat z obrazu kamery dostatečnou zpětnou vazbu o aktuální 

poloze ramene, respektive natočení jednotlivých kloubů. Operátor pak obtíţně odhaduje, jaké pohyby 

ramenem můţe ještě bezpečně provést a jak rameno ovlivní vnější rozměry robotu při následné jízdě. 

Je proto nezbytné prezentovat operátorovi aktuální polohu ramene vhodným způsobem na obrazovce 

řídicí aplikace. Řídicí systémy robotů vybavených manipulační nadstavbou často vykreslují rameno 

pouze symbolicky ve 2D nebo dokonce vůbec a předpokládají při manipulaci přímou viditelnost. 

Zejména u komplikovanějších ramen s více stupni volnosti je výrazně vhodnější a názornější 

vykreslení interaktivního 3D modelu manipulační nadstavby včetně podvozku mobilního robotu. 

5.6.1 Způsob zobrazení 

Model (definici trojúhelníkové sítě) jednotlivých komponent robotu lze získat exportem z CAD 

systému pouţitého při konstrukci robotu, s případnou následnou úpravou ve vhodném speciali-

zovaném SW (kapitola 2.3.3). Zejména je nezbytné dbát na dosaţení přiměřené sloţitosti modelu 

vyjádřené počtem vrcholů, resp. trojúhelníků, aby vykreslování v reálném čase příliš nezatíţilo 

hardware řídicího systému. Model musí být proto vhodně zjednodušen a především zbaven 

nepodstatných detailů jako jsou šrouby, matice nebo díry pro šrouby.  

Následující obrázky ukazují modely pouţité v řídicích systémech robotů Hercules a Hardy. Celkový 

počet trojúhelníků je 6476 (Hercules) a 7291 (Hardy), coţ jsou velmi nízké hodnoty. Model 

exportovaný přímo z CAD systému včetně všech detailů můţe mít i statisíce aţ milióny trojúhelníků. 

 

Obr. 5-31 Zjednodušený model robotu Hercules 

 

Obr. 5-32 Zjednodušený model robotu Hardy 
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Modely jsou rozděleny na samostatné části dle jednotlivých vzájemně se pohybujících prvků, tedy 

například kaţdý článek ramene, podvozek, kola atd. Tyto části jsou pak vykreslovány s vlastní 

světovou transformační maticí (kapitola 4.3.1) vytvořenou podle skutečné polohy příslušného článku 

mechanismu zjištěné zpětnou vazbou z enkodérů pohonů robotu.  

 

Obr. 5-33 Barevně odlišené jednotlivé pohyblivé části modelu robotu Hercules 

U ramene s hierarchickou strukturou podobnou např. robotu Hercules jsou úhly natočení jednotlivých 

pohybových jednotek vyjádřeny relativně k předchozí pohybové jednotce tzv. zobecněnou souřadnicí 

qi. Kaţdý článek má definován lokální souřadný systém LCSi, globální neboli světový souřadný 

systém WCS je totoţný s lokálním systémem nultého článku – podvozku. 

Světové transformace jednotlivých článků s číslováním dle Obr. 5-33 jsou pak určeny jako: 

 
0 1 2

0 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 2, , ,q q qW I W T W W T W W T W  (5.24) 

kde I je jednotková matice a 
j

i iqT  označuje relativní transformaci z LCSi do LCSj vyjádřenou jako 

funkce zobecněné souřadnice qi. Tyto relativní transformace mohou obsahovat pouze rotaci určenou  

qi nebo i translaci danou konstantními rozměry článků ramene. Podobným způsobem jsou počítány 

výsledné transformační matice kol (řídicí systém vizualizuje jejich zatáčení i rotaci během jízdy) a u 

robotu Hardy všech dalších článků ramene a efektoru. 

Virtuální model je vykreslován do vymezené oblasti obrazovky řídicí aplikace, takţe operátor jej má 

neustále k dispozici. V případě potřeby je moţno výřez zvětšit a 3D pohled je rovněţ moţno libovolně 

natáčet. Praktická ukázka je uvedena na následujícím obrázku pro robot Hardy a dále i na Obr. 5-4, 

Obr. 5-19, Obr. 5-20 a Obr. 5-42. 

 

Obr. 5-34 Operátorský SW robotu Hardy, zvětšený pohled na interaktivní virtuální 3D model robotu 
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5.7 Detekce kolizí 

Virtuální model robotu a ramene můţe slouţit nejen jako vizuální zpětná vazba o stavu robotu, ale 

můţe být pouţit i pro aktivní asistenci operátorovi spočívající v automatické eliminaci hrozících 

kolizí. Manipulační rameno se silnými pohony můţe snadno poškodit při kolizi sebe nebo některé 

citlivější komponenty mobilního robotu (kamery, senzory…) umístěné v pracovním prostoru ramene.  

Některé výsledky prezentované v této kapitole jiţ byly publikovány v [59]. 

5.7.1 Možné koncepce detekce kolizí 

U velmi jednoduchých manipulačních nadstaveb s 2 stupni volnosti můţe stačit pouze vhodně omezit 

rozsah pohybů jednotlivých pohybových jednotek v SW řídicího systému nebo dokonce pomocí HW 

koncových spínačů. Se zvyšující se sloţitostí manipulátoru se ale toto řešení stává nepouţitelným, 

protoţe přípustný rozsah pohybu jednoho kloubu je funkcí úhlů jiných kloubů a tuto funkci můţe být 

nemoţné explicitně vyjádřit. 

Opačný moţný extrém spočívá ve vyuţití plného 3D modelu celého robotu a hledání kolizí mezi 

jednotlivými prvky modelu. Toto řešení by bylo velmi přesné, ale i při pouţití zjednodušeného modelu 

např. dle Obr. 5-32 by vyţadovalo vyuţití specializovaného nástroje, například v podobě některého 

z velmi výkonných a sloţitých systémů určených pro simulaci fyziky tuhých těles, coţ přináší nejen 

zvýšení výpočetní náročnosti, ale i celkové sloţitosti systému a vnesení závislosti na produktu třetí 

strany. Toto můţe být problém, protoţe řídicí systém musí běţet v reálném čase dostatečnou rychlostí 

a to často na méně výkonném malém embedded PC nebo notebooku. Rovněţ je potřeba si uvědomit, 

ţe tato absolutní přesnost detekce kolizí není pro daný účel ve většině případů podstatná. 

Další moţný koncept spočívá v pouţití radikálně zjednodušené reprezentace pohyblivých částí, 

tvořené ze základních geometrických primitiv jako válec, koule, kvádr, úsečka. Tyto tvary poskytují 

jednoduché matematické metody detekce průniků za cenu niţší přesnosti, neboť skutečný tvar 

mechanických dílů nelze dokonale nahradit přiměřeným počtem základních elementů. 

5.7.2 Orientované ohraničující kvádry 

Kvádr je vynikající těleso pro tvorbu ohraničující obálky kvůli své variabilitě (je moţno měnit 

nezávisle na sobě tři rozměry) a především díky matematické jednoduchosti. Existují dva často 

pouţívané typy ohraničujících kvádrů [60]: 

 Osově zarovnaný ohraničující kvádr (axis-aligned bounding box, AABB) – strany kvádru jsou 

rovnoběţné s osami pouţitého souřadného systému a kaţdý kvádr je definován svou polohou 

(3 souřadnice) a velikostí (3 rozměry). 

 Orientovaný ohraničující kvádr (oriented bounding box, OBB) – kvádr je obecně orientován a 

oproti AABB je určen třemi dalšími souřadnicemi (natočení). 

 

Obr. 5-35 Srovnání AABB a OBB pouţitých pro stejný článek ramene 
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AABB jsou velmi rychlé z hlediska detekce kolizí, ale nejsou schopny přijatelně reprezentovat tenká 

obecně natočená tělesa, coţ je zásadní nedostatek u manipulačních nadstaveb mobilních robotů. 

Dle potřeby můţe být kaţdá pohyblivá část mechanismu nahrazena sadou kvádrů, aby byl obalující 

tvar přesnější. Kvádry rovněţ nemusí striktně zahrnovat celý objem tělesa, podstatné jsou pouze části, 

které mohou přijít do kolize. Sada kolizních orientovaných kvádrů pouţitých u robotu Hardy je 

zobrazena na Obr. 5-36. Zelené kvádry se pohybují spolu s příslušným článkem, modré jsou pevné. 

Části robotu nezahrnuté do ţádného kvádru nemohou díky mechanickým limitům pohybových 

jednotek nikdy kolidovat. Cílem je vyuţít co nejmenší počet kvádrů s co nejmenšími rozměry a přitom 

dosáhnout potřebné přesnosti obálky. 

 

Obr. 5-36 Kolizní ohraničující kvádry robotu Hardy 

Test průniku je moţno provádět vţdy na páru kvádru, teoretické mnoţství potřebných testů mezi n 

kvádry je tudíţ  

 
!

2 2 2 !

n n
c

n
 (5.25) 

Je však zřejmé, ţe ne všechny testy jsou nezbytné, protoţe některé páry nikdy v průniku být nemohou 

a některé páry testovány ani být nesmí, protoţe kvádry jsou v průniku stále (zejména pokud je jedno 

těleso reprezentováno více kvádry). Počet kvádrů robotu Hardy (Obr. 5-36) je n = 15, coţ dává 

maximální počet testů c = 105, skutečně prováděno je ale pouze 43 testů. 

5.7.3 Poučka o oddělující ose 

Poučku o tzv. oddělující ose (separating axis theorem) lze pouţít pro zjištění průniků mezi 

libovolnými konvexními tělesy [61]. Poučka říká, ţe pro kaţdá dvě konvexní tělesa existuje přímka, 

na které jsou průměty obou těles disjunktní právě tehdy, kdyţ se tělesa neprotínají. Tato přímka se 

nazývá oddělující osa (separating axis, SA). Všechny přímky rovnoběţné se SA jsou rovněţ SA a 

povaţují se za jedinou oddělující osu. 

Pro vyloučení průniku stačí najít pouze jednu SA. Naopak pro potvrzení průniku je nezbytné ověřit, ţe 

ţádná z moţných SA neexistuje.  

Pro orientované kvádry existuje pouze 15 potenciálních oddělujících os [1], [62]: 

 3 vlastní osy prvního kvádru, 

 3 vlastní osy druhého kvádru, 

 9 vektorových součinů předchozích os (vţdy po jedné z kaţdého kvádru). 
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Obr. 5-37 Poučka o oddělující ose 

Obr. 5-38 ukazuje 2D pohled (pro zjednodušení) na dvojici obecně orientovaných kvádrů se středy A a 

B, velikostmi ai a bi (poloviny rozměrů neboli tzv. poloměry) a vlastními osami vyjádřenými 

jednotkovými vektory ai a bi, kde i = 1, 2, 3. Vektor vzdálenosti mezi kvádry je 

 B Ad  (5.26) 

a jeho projekce na oddělující osu definovanou jednotkovým vektorem s je 

 r s d  (5.27) 

 

Obr. 5-38 Oddělující osa s pro orientované kvádry A a B 

Celkový poloměr projekce kvádru na SA je součet projekcí všech tří poloměrů: 

 
3 3

1 1

a i i b i i

i i

r a r ba s b s  (5.28) 

Tyto projekce se neprotínají (a s opravdu je oddělující osou) pokud 

 a br r r  (5.29) 



 61 

Pro první tři testy, kde hledáme SA mezi vlastními osami kvádru A, se výpočet zjednodušuje: 

 , j

j a jr as a  (5.30) 

kde j = 1, 2, 3 vyjadřuje číslo testu. Obdobné zjednodušení platí pro rb u tří dalších testů. 

Během posledních 9 testů jsou potenciální SA hledány jako vektorové součiny vlastních os: 

 
,i j i js a b  (5.31) 

pro i = 1, 2, 3 a j = 1, 2, 3. Rovnice (5.28) se zde pouţije bez zjednodušení uvedených výše. 

5.7.4 Implementace algoritmu 

Nalezení průniku mezi dvojicí OBB by znamenalo, ţe skutečné rameno jiţ pravděpodobně je v kolizi, 

coţ je příliš pozdě. Algoritmy v řídicích systémech robotů Hardy a Hercules pouţívají extrapolaci 

úhlových rychlostí kloubů ramene pro odhad poloh článků za určitý zvolený konstantní čas text: 

 ext

i i i extq q t  (5.32) 

kde qi je skutečný aktuální úhel i-té pohybové jednotky a ωi je aktuální úhlová rychlost. 

Detekce kolizí má dvě fáze. V první fázi platí text = 0,2 s a pokud je zjištěna kolize, pohyb ramene je 

stále umoţněn, všechny rychlosti jsou však omezeny na 20 % maxima jako varování před hrozící 

kolizí. Ve druhé fázi je text = 0,05 s a zjištění kolize jiţ znamená okamţité zastavení pohybu ramene 

bez ohledu na vstupy operátora. Druhá fáze je přeskočena, pokud v první fázi nebyly ţádné hrozící 

kolize zjištěny. 

Kaţdý OBB má definovánu lokální transformační matici určující polohu a orientaci kvádru vzhledem 

k lokálnímu souřadnému systému (LCS) příslušného článku mechanismu. V kaţdém výpočetním 

cyklu smyčky řídicího systému jsou zjištěny extrapolované úhly kloubů a vypočteny transformace 

článků dle (5.24). Poté jsou vypočteny celkové transformace jednotlivých OBB: 

 
i

OBBj OBBj iW T W  (5.33) 

kde 
i

OBBjT  je lokální transformace j-tého OBB vzhledem k i-tému článku. 

Nakonec jsou příslušné řádky matic WOBBj přímo pouţity jako jednotkové vektory ai, bi a středové 

body A, B. 

5.7.5 Měření výpočetní náročnosti a analýza výsledku 

Pro jednoduchost bude uvaţována pouze jedna fáze. Všech 43 potřebných testů kolizí dvojic OBB 

bude provedeno, pokud ţádná kolize není nalezena. Pokud je kolize zjištěna v některém z prvních 

párů, celý zbytek fáze můţe být přeskočen. Proto je vhodné začínat s páry, které mají největší 

pravděpodobnost výskytu kolizí během běţné činnosti robotu.  

Pro kaţdý pár OBB musí být ověřeno aţ 15 SA. Velkou výhodou poučky o oddělujících osách je, ţe 

všech 15 os je potřeba prověřit pouze zřídka. Pokud kvádry nemají společný průnik a platná SA je 

nalezena jiţ např. ve druhém kroku, dalších 13 kroků můţe být přeskočeno. 

Na robotu Hardy byl spuštěn praktický test se zapisováním statistických dat do souboru. Během testu 

trvajícího 70 sekund bylo ramenem pohybováno do různých pozic v celém pracovním prostoru, čímţ 

bylo simulováno intenzívní pouţívání robotu. Řídicí systém běţel na přibliţně 88 Hz a do souboru 

bylo tudíţ zapsáno 6160 záznamů (snímků). 
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Kolize byla zjištěna ve 303 snímcích, coţ představuje 5 % celkového času. Všech 43 párů OBB bylo 

testováno ve snímcích bez kolizí, v případě kolize to bylo průměrně 24,2 páru. Nejdůleţitějším 

ukazatelem je počet ověřených oddělujících os, coţ bylo průměrně 77,7 kaţdý snímek a průměrný 

počet ověřených SA na jeden pár OBB pak činí 1,87 (z teoreticky maximálního počtu 15). 

Oddělující osy Výskyty  Oddělující osy Výskyty 

1 126201  7 277 

2 56713  8 20 

3 73839  9 27 

4 66  10 177 

5 1009  11 0 

6 543  12 0 

   13 0 

   14 0 

   15 303 

Tab. 5-1 Statistická data náročnosti 259175 testů průniků 

Efektivita algoritmu je zřejmá z tabulky 5-1 obsahující úhrnné hodnoty pro všechny testy průniků 

dvojic OBB. Tabulka uvádí, kolikrát byla poučka o oddělující ose ukončena po ověření n os 

(n = 1, 2, …, 15). Nejvyšší počet ověřených os v případě bez kolizí byl 10. 303 výskytů všech 15 

ověřovaných SA odpovídá 303 snímkům s kolizemi. 

Dalším důleţitým poznatkem je, ţe 99,1 % všech testů průniků OBB bylo dokončeno po ověření 

pouze 3 SA a 99,7 % během prvních 6 SA. Toto je pro výkon velmi příznivé, protoţe prvních 6 

moţných SA je výpočetně výrazně jednodušších, jak vyplývá z rovnice (5.30). Průměrná délka trvání 

celého algoritmu pro jeden snímek včetně výpočtu transformačních matic byla přibliţně 20 μs na 

nevýkonném CPU Intel Celeron 430 (1,8 GHz), coţ je zanedbatelný čas. 

5.8 Další techniky a závěrečné shrnutí 

5.8.1 Vizualizace dat snímačů vzdálenosti 

Ne všechny operátorem řízené mobilní roboty jsou vybaveny laserovým skenerem – jedná se o 

poměrně drahé zařízení a uvedená 3D vizualizace dat skeneru předpokládá bezdrátový přenos všech 

dat z robotu na pracoviště operátora, coţ můţe být při pouţití pomalejší komunikační linky 

problematické. 

Do obrazu kamer však mohou být integrovány i vzdálenosti naměřené výrazně jednoduššími senzory 

měřícími vzdálenost k překáţce pouze v jednom bodě (například na IR nebo ultrazvukovém principu). 

Jako příklad uveďme robot Venca, který je v přední části vybaven trojicí IR snímačů Sharp. 

 

Obr. 5-39 Snímače vzdálenosti v přední části robotu Venca 
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Data naměřená takto umístěnými senzory je moţno znázornit například podobně jako na Obr. 5-40 

vykreslením virtuálních „terčíků“ do místa, kde snímač detekoval překáţku [52]. Grafický symbol je 

doplněn informací o vzdálenosti v metrech, operátor tak má tento údaj přehledně k dispozici, v přímé 

návaznosti na obraz kamery. 

 

Obr. 5-40 Znázornění vzdáleností překáţek naměřených pomocí IR snímačů  

5.8.2 Maskování ramene u robotu Hercules 

Na Obr. 5-30 a dalších lze pozorovat, ţe u mobilního robotu Hercules zabírá kamera neustále značnou 

část posledního článku manipulační nadstavby včetně efektoru.  

Jelikoţ jsou prvky rozšířené reality (dráhy jízdy robotu a 3D reprezentace dat skeneru) vykreslovány 

přes obraz kamery, mohly by být zobrazeny i na tomto rameni, coţ odporuje realitě a výsledek by 

působil nevěrohodně.  

Na Obr. 5-22 však k tomu nedochází – přestoţe se část virtuálního objektu znázorňujícího překáţku 

nachází za ramenem, není přes rameno vykreslen a zdá se být ramenem překryt. Tohoto efektu bylo 

docíleno tzv. maskováním. 

Maska je černobílý obraz, ve kterém barva kaţdého pixelu určuje poţadovanou průhlednost, spojitě od 

černé (plně průhledné) po bílou (plně neprůhledné). Tato hodnota je z masky čtena ve speciálně 

vytvořeném pixel shaderu během překrývání obrazu kamery obrazem virtuálních elementů a je 

aplikována na průhlednost (alfa kanál) druhého uvedeného obrazu. Výsledkem je pak správné 

zobrazení. 

Maska je připravená předem a je neměnná, neboť kamera je na dotyčném článku ramene pevně 

umístěna a článek tudíţ snímá stále stejným způsobem. 

 

Obr. 5-41 Černobílá maska pouţitá pro rameno robotu Hercules 
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5.8.3 Shrnutí 

Všechny metody prezentované v kapitole 5 byly prakticky ověřeny na zmíněných mobilních robotech 

Venca, Hardy a Hercules. Ne kaţdý z těchto robotů vyuţívá kaţdou z těchto technik – robot Venca 

kupříkladu nemá manipulační nadstavbu atd. 

Ţádný z robotů neobsahuje v současnosti laserový skener jako pevnou součást svého senzorického 

subsystému, za účelem ověření vizualizace dat laserového skeneru byly proto roboty Venca a Hercules 

o tento snímač dočasně doplněny. Při případném budoucím stálém umístění laserového skeneru bude 

jiţ na to řídicí systém připraven. Robot Venca není zatím vybaven datovým komunikačním kanálem 

s dostatečnou propustností, proto není moţno přenášet data laserového skeneru bezdrátově. 

 

Obr. 5-42 Obrazovka řídicího systému robotu Hercules s označením hlavních prvků 

Nejkomplexnější SW operátorského stanoviště z hlediska technik prezentovaných v této kapitole má 

robot Hercules. Obrazovka tohoto systému je zobrazena na Obr. 5-42. Očíslované poloţky představují: 

1. Zmenšený obraz zadní kamery, moţno zvětšit kliknutím nebo automaticky při jízdě zpět. 

2. Zmenšený obraz virtuálního modelu robotu včetně 3D vizualizace dat laserového skeneru a 

znázornění dráhy jízdy robotu. Obraz je moţno zvětšit a otáčet úhel pohledu na 3D scénu. 

3. Ovládací prvky pro volby funkcí manipulace a pojezdu, zobrazení dat dalších senzorů (např. 

teplota a detekce plynů), zobrazení stavu komunikace. 

4. Obraz hlavní kamery s ovládacími prvky pro kamerový subsystém a stereovizi. 

5. 3D vizualizace dat laserového skeneru integrovaná do obrazu kamery, včetně zvýraznění hran 

s vypsáním číselných hodnot vzdáleností k těmto hranám. Barevný gradient ploch vyjadřuje 

vzdálenost relativně k rozsahu skeneru. 

6. Znázornění dráhy jízdy robotu integrované do obrazu kamery. Vhodné pro přesné určení šířky 

robotu i pro ověření směru jízdy, pokud je rameno (a tudíţ i kamera) natočeno bokem. 

7. Část dat skeneru nacházející se přímo před robotem zvýrazněná vodorovným pruhováním. 

8. Rameno s maskováním, aby nebylo překryto vykreslenou dráhou nebo daty skeneru. 
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6.  Grafický engine 

6.1 Úvod 

Grafický výstup aplikací popsaných v předchozí kapitole je specifický tím, ţe počet vykreslovaných 

objektů je nízký a navíc je předem pevně dán, nejsou pouţity ţádné speciální efekty a jednotlivé 

grafické prvky mají specifické vyuţití.  

Aplikace takového typu teoreticky nevyţaduje ţádný grafický engine (viz kapitola 2.3.2), naopak – 

jeho pouţití by mohlo být z hlediska výsledné rychlosti kódu dokonce nevýhodné, protoţe sloţitý kód 

slouţící ke správě a optimalizaci velkého mnoţství virtuálních objektů bude zbytečný ve scéně sloţené 

z desítky neměnných objektů s pevně daným způsobem a pořadím vykreslování. Grafický subsystém 

takové aplikace můţe přímo volat funkce pouţitého grafického API, bude tedy plně specializován na 

jedno dané pouţití. 

Naproti tomu simulátor mobilních robotů vytvářený jako další hlavní cíl této disertační práce je 

v tomto ohledu nesrovnatelně sloţitější systém, kde typ a počet virtuálních objektů není pevně dán a 

můţe být velmi vysoký, jsou vyuţity náročné vizuální efekty, simulace fyziky atd. Svým způsobem se 

jedná o program podobný moderním počítačovým hrám, aţ na absenci zvuků, umělé inteligence, nebo 

např. síťové komunikace pro hru více hráčů. Aplikace tohoto druhu jiţ vyuţití alespoň základního 

grafického engine vyţaduje. 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 2.3.2, byla pro disertační práci zvolena tvorba vlastního nového 

grafického engine. Název „grafický“ je pouţit kvůli primárnímu zaměření kódu na vykreslování 

realistické 3D grafiky v reálném čase, ve skutečnosti se však jedná o poněkud obecnější a 

komplexnější systém obsahující i komponenty s grafikou nesouvisející.  

Engine byl nazván RoboEngine a bude tímto jménem dále označován. 

6.1.1 Vymezení požadované funkcionality 

RoboEngine plní zejména úlohu prostředníka mezi grafickým API (zvoleno Direct3D) a logikou 

grafické náplně konkrétní aplikace (v tomto případě robotického simulátoru). Kromě toho poskytuje 

velké mnoţství pomocných modulů, které programování usnadňují. 

Zvolený rozsah funkcionality engine je následující: 

 správné spuštění a ukončení aplikace, tvorba okna aplikace, implementace smyčky zpráv 

Windows, zpracování nejdůleţitějších zpráv, 

 systém událostí umoţňující komunikaci mezi jednotlivými moduly aplikace, 

 zpracování vstupů uţivatele (myš, klávesnice, herní ovladače),  

 měření času, 

 moţnost nastavení libovolných parametrů pomocí dialogového okna, 

 poskytnutí vhodných prostředků pro ladění aplikace během tvorby, ošetření chyb, tvorba 

protokolu (logu) o činnostech aplikace, 

 abstrakce od pouţitého grafického API Direct3D, 

 správa grafických zdrojů (textury, modely atd.), jejich vytváření a uvolňování, 

 podpora dynamického osvětlení, 

 podpora speciálních vizuálních efektů pro dosaţení větší věrohodnosti grafického výstupu, 
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 optimalizace procesu vykreslování, 

 tvorba a správa virtuálních kamer, 

 tvorba a správa objektů ve virtuální scéně, 

 simulace Newtonovy fyziky virtuálních objektů včetně vazeb mezi nimi. 

Přestoţe je RoboEngine připravován speciálně pro robotický simulátor, měl by být obecně a 

opakovatelně vyuţitelný pro libovolnou aplikaci vyuţívající 3D grafický výstup. Za tímto účelem 

bude rovněţ moţno výsledný kód zkompilovat do podoby dynamické nebo statické knihovny.  

6.1.2 Použité technologie 

Pro programování byl zvolen jazyk C++ a vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Není 

vytvořena přímá závislost na rozsáhlé knihovně .NET Framework, vyuţito je pouze standardní 

aplikační programovací rozhraní pro tvorbu aplikací pod operačním systémem Windows nazývané 

zkráceně WinAPI.  

V kódu jsou vyuţívány standardní knihovny C++ (tzv. std nebo také stl), konkrétně moduly: 

 string a sstream pro práci s textovými řetězci, 

 fstream pro přístup k souborům (čtení a zápis), 

 algorithm pro algoritmy řazení dat, 

 vector, map, multimap, unordered_map a set pro speciální typy datových kontejnerů. 

V aplikaci jsou rovněţ vyuţity některé produkty třetích stran, jmenovitě: 

 Aplikační programovací rozhraní DirectX ve verzi SDK „June 2010“ (červen 2010, jedná se o 

nejnovější verzi), konkrétně vyuţity komponenty Direct3D 9.0c pro grafiku a DirectInput 

spolu s XInput pro obsluhu herních pákových ovladačů. 

 Knihovna D3DX rozšiřující Direct3D o pomocné objekty a funkce pro práci s vektory, 

maticemi, grafickými objekty atd. 

 Fyzikální engine Havok Physics v aktuální verzi 2010.1 pro simulaci fyziky tuhých těles. 

6.1.3 Výklad některých pojmů 

RoboEngine je důsledně vytvářen dle tzv. objektově orientovaného přístupu k programování, coţ 

přináší některé pojmy, které budou v dalších kapitolách zmiňovány. Nyní bude proto následovat jejich 

velmi stručný výklad, podrobnosti je moţno najít v nepřeberném mnoţství zdrojů, např. [4]. 

Třídy 

Třída je základní objektový typ, jedná se o soubor nějakým způsobem souvisejících dat, včetně 

definovaných operací s těmito daty. Důleţitým faktorem je zde tzv. zapouzdření, kdy vnitřní 

implementace třídy můţe být skryta a interakce s třídou je umoţněna pouze prostřednictvím zvoleného 

veřejného rozhraní. 

Datové poloţky třídy se označují jako členské proměnné či vlastnosti nebo atributy. Funkce 

definované ve třídě se označují jako členské funkce nebo metody. Metody i vlastnosti mají určeny svou 

přístupnost jako veřejnou (public – přístup z venku není omezen), soukromou (private – přístup je 

moţný pouze z metod třídy) nebo chráněnou (protected – stejné jako soukromé, ale přístup je moţný i 

z odvozených tříd). 

Instance třídy je konkrétní datový objekt vytvořený v paměti, odvozený ze vzoru třídy. Jedna 

deklarace třídy můţe být vzorem teoreticky neomezeného počtu vzájemně nezávislých instancí této 
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třídy. Statická metoda nebo statická vlastnost třídy není závislá na konkrétní instanci a je přístupná 

prostřednictvím pouhého názvu třídy. 

Konstruktor a destruktor jsou speciální metody třídy, které jsou automaticky volány při vzniku, resp. 

zániku, instance třídy.  

Kompozice objektů, dědičnost 

Agregace je tzv. závislost typu „má“ nebo „vyuţívá“ („has-a“, „uses-a“), jedná se o případ, kdy jedna 

nebo více vlastností třídy jsou tvořeny instancemi jiných tříd. Kompozice je omezenější varianta 

agregace a pouţívá se, pokud samostatná existence komponentů nemá smysl a pokud ţivotnost 

komponentů je pevně vázáná na ţivotnost hlavní třídy.  

Dědičnost je vztah typu „je“ („is-a“) a vyjadřuje, ţe jedna třída je speciálním (vymezenějším) typem 

třídy jiné. Při vyuţití dědičnosti rozlišujeme třídu nadřazenou neboli rodičovskou a třídu odvozenou. 

Odvozená třída přebírá všechny vlastnosti a metody třídy nadřazené a přidává dle potřeby další 

vlastnosti a metody specifické pro její vymezení.  

Virtuální metoda je členská funkce třídy, jejíţ implementace je změněna (překryta) třídou odvozenou 

od této nadřazené třídy. Jedná se o základ tzv. principu polymorfismu v objektově orientovaném 

programování. Abstraktní metoda je případ virtuální metody, která nemá v rodičovské třídě ţádnou 

implementaci a musí být vţdy implementována v odvozené třídě. Abstraktní třída je pak třída 

obsahující alespoň jednu abstraktní metodu, z takové třídy není moţno vytvářet instance a slouţí 

pouze jako třída nadřazená. 

Singleton 

Singleton je speciální návrhový vzor v objektově orientovaném programování, který zaručuje, ţe třída 

vytvořená jako singleton můţe mít pouze jedinou instanci a zároveň k této instanci poskytuje 

jednoduchý globální přístup prostřednictvím statické metody nebo vlastnosti. 

Tento typ třídy se pouţívá v případech, kdy vytváření více instancí nedává smysl nebo je dokonce 

nebezpečné a zároveň je k této jedné instanci potřeba přistupovat z různých modulů aplikace. Typické 

vyuţití je tak většinou pro různé pomocné globální subsystémy, např. správce paměti nebo logování 

(vytváření textového protokolu aplikace).   

V disertační práci je vytvořena vlastní implementace singletonu, která na rozdíl od obvyklého řešení 

nevytváří instanci automaticky při jejím prvním pouţití [63], ale vyţaduje její ruční vytvoření 

zavoláním speciální metody k tomu určené. Tak je moţno explicitně a jednoznačně určit pořadí 

inicializace jednotlivých subsystémů.  

Datové kontejnery standardní knihovny C++ 

Kontejner je objekt určený k uchovávání a správě určitého počtu jiných objektů. Základní typy 

kontejnerů jsou implementovány ve standardní knihovně C++, vyuţity byly konkrétně následující: 

vector je rozšířením klasického pole, kdy jsou jednotlivé poloţky umístěny v paměti za sebou a jsou 

přístupné dle svého indexu (pořadí). vector navíc umoţňuje dynamickou změnu velikosti pole podle 

potřeby, přičemţ přidávat a ubírat prvky je moţno z konce pole.  

map je asociativní kontejner, kde je kaţdá poloţka jednoznačně identifikovaná unikátním klíčem, 

přičemţ datový typ poloţek můţe být jiný neţ datový typ klíčů (klíč bývá většinou textový řetězec 

nebo celočíselná hodnota). Poloţky jsou vnitřně uloţeny v seřazeném pořadí, kvůli urychlení jejich 

vyhledávání dle klíče.  
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multimap je podobný na map, klíče však nemusí být unikátní – více poloţek (nezávislých na sobě) 

můţe mít stejnou hodnotu klíče. 

unordered_map je implementací tzv. hašovací tabulky (hash table). Je podobný kontejneru map, 

klíče jsou dány hašovací funkcí dle hodnoty poloţky a poloţky nejsou seřazené. 

set je podobně jako map asociativní kontejner, ve kterém jsou poloţky uloţeny seřazené, ale klíčem 

je zde přímo vlastní poloţka. Hodnota kaţdé poloţka tudíţ musí být v rámci kontejneru unikátní. 

Všechny kontejnery jsou implementovány jako šablony (template), čemuţ odpovídá způsob zápisu při 

určování datového typu hodnot uloţených v kontejneru a případně i datového typu klíčů. Například 

zápis vector<int> vyjadřuje dynamické pole celočíselných hodnot, zatímco map<string,float> 

je asociativní kontejner typu map, kde klíče jsou textové řetězce a hodnoty jsou čísla v pohyblivé 

desetinné čárce. 

6.1.4 Jazyk UML 

UML (Unified Modeling Language) je standardizovaný grafický jazyk pro vizualizaci programových 

systémů [5]. Bude vyuţit v dalších kapitolách pro znázornění jednotlivých tříd, jejich vlastností a 

vzájemných závislostí, proto nyní následuje stručné vysvětlení pouţitých symbolů. 

Obr. 6-1 ukazuje symbol pro třídu, v horní části je název třídy (psáno kurzívou v případě abstraktní 

třídy), střední část obsahuje seznam vlastností a dolní část seznam metod. Tyto seznamy nemusí být 

kompletní, vypisovány jsou pouze důleţité prvky.  

Symboly před názvem označují přístupnost (+ znamená veřejný, - soukromý, # chráněný). Za jménem 

vlastnosti nebo metody můţe být uveden datový typ, oddělený dvojtečkou. U metod lze uvést do 

závorky význačné parametry, včetně jejich datových typů. Podrţený název vlastnosti nebo metody 

označuje statickou vlastnost či metodu. 

 

Obr. 6-1 Symbol třídy v jazyce UML 

Obr. 6-2 zobrazuje symboly pouţívané pro závislosti mezi objekty. Vyplněný kosočtverec znázorňuje 

kompozici (příklad třídy Class1 a komponentů Class2 a Class3), prázdný kosočtverec agregaci. 

Čísla u konců čáry označují násobnost. Prázdnou šipkou směřující směrem k nadřazené třídě je 

vyjádřena dědičnost (příklad třídy ChildClass odvozené od třídy ParentClass). 

 

Obr. 6-2 Znázornění základních závislostí mezi třídami v jazyce UML 
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6.2 Jádro systému 

6.2.1 Struktura 

Ústředním prvkem celého engine je třída ApplicationCore, která je zodpovědná za spuštění, běh a 

ukončení aplikace a za inicializaci, uvolnění a správu subsystémů. 

Jedná se o abstraktní třídu a kaţdá aplikace vyuţívající RoboEngine musí vytvořit jednu instanci 

libovolné vlastní třídy odvozené od ApplicationCore. Prostřednictvím této instance pak jsou 

prováděny všechny hlavní operace, včetně získání přístupu k většině subsystémů. 

Vlastní třída (nazvaná Application na Obr. 6-3) můţe implementovat některé virtuální metody, 

které pak budou automaticky volány v určitých význačných chvílích: 

 OnInit() – volána ihned po dokončení inicializace základních komponentů engine, 

 OnPreConfig() – volána před načtením konfigurace ze souboru a zobrazením 

konfiguračního dialogového okna, 

 OnPostConfig() – volána po zavření konfiguračního dialogového okna, 

 OnCheckDeviceCaps() – volána před vytvořením grafického zařízení Direct3D, 

 OnDeviceCreated() – volána po úspěšném vytvoření grafického zařízení Direct3D, 

 OnUpdate() – volána kaţdý cyklus (snímek) aplikace, určená pro obecné pravidelně 

prováděné činnosti, 

 OnRender() – rovněţ volána kaţdý snímek, určená pro provedení vykreslování grafiky. 

Poslední dvě zmíněné metody jsou virtuální a musí být implementovány. Ostatní metody nemusí být 

ve všech aplikacích potřebné a poskytují defaultní implementaci ve třídě ApplicationCore. 

Podrobnosti o jejich typickém pouţití budou uvedeny vţdy v kapitole zabývající se příslušnou 

problematikou. 

 

Obr. 6-3 Znázornění jádra systému 
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6.2.2 Spuštění aplikace 

Pro spuštění aplikace vyuţívající RoboEngine stačí pouze ve funkci WinMain() – coţ  je výchozí bod 

programů pod Windows – vytvořit instanci třídy odvozené od ApplicationCore a zavolat na této 

instanci metodu Run(). Návrat z této metody bude znamenat, ţe bylo zavřeno okno aplikace a ţe má 

program skončit. 

Příklad části kódu je uveden na Obr. 6-4, jednoduchá definice třídy Application je zde pouze pro 

úplnost a zcela je vynechána implementace metod. 

#include <Windows.h> 

#include "ApplicationCore.h" 

 

class Application : public ApplicationCore 

{ 

 virtual void OnUpdate(); 

 virtual void OnRender(); 

} 

 

int WINAPI WinMain (HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) 

{ 

 Application app; 

 app.Run(); 

 return 0; 

} 

Obr. 6-4 Příklad minimálního kódu nutného pro spuštění aplikace vyuţívající RoboEngine 

6.2.3 Chod aplikace 

Jak je zřejmé z předchozí ukázky kódu, veškerá činnost engine probíhá v metodě Run(), jejíţ 

zkrácený výpis je uveden na Obr. 6-5. 

void ApplicationCore::Run() 

{ 

 if (!Initialize()) 

  return; 

 

 while (RenderWindow::ProcessWinMessages())  

 { 

  if (!m_clock->Update()) 

   continue; 

 

  OnUpdate(); 

  m_eventManager->DispatchEvents(); 

  OnRender(); 

 } 

} 

Obr. 6-5 Zkrácený výpis metody Run() 

Inicializace 

Nejdříve je volána metoda Initialize(), která provádí inicializaci všech subsystémů a vrací false 

(coţ vede k okamţitému ukončení programu), pokud se inicializace nezdaří. Zkrácený a zjednodušený 

výpis je uveden na Obr. 6-6. 
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bool ApplicationCore::Initialize() 

{ 

 m_clock = Clock::Create(); 

 m_logManager = LogManager::Create(); 

 m_eventManager = EventManager::Create(); 

 m_configManager = ConfigManager::Create(); 

 m_debugDrawManager = DebugDrawManager::Create(); 

 m_renderer = new Renderer(); 

 m_physics = new HavokPhysics(); 

 

 OnInit(); 

 OnPreConfig(); 

 if (!m_configManager->ReadConfig()) { 

  if (m_configManager->Dialog().Show(m_hInst, m_renderer)) 

   m_configManager->SaveConfig(); 

  else 

   return false; 

 } 

 OnPostConfig(); 

 m_window.CreateNewWindow(m_hInst); 

 m_renderer->SetActiveWindow(&m_window); 

 

 if (!OnCheckDeviceCaps()) 

  return false; 

 m_renderer->CreateDevice(); 

 OnDeviceCreated(); 

 

 return true; 

} 

Obr. 6-6 Zkrácený výpis metody Initialize() 

V první části metody jsou vytvářeny instance singletonů některých subsystémů voláním statických 

metod Create(), poté jsou vytvořeny běţné instance dvou dalších subsystémů. Následuje načtení 

konfiguračních parametrů ze souboru a případné zobrazení konfiguračního dialogu a uloţení 

změněných parametrů. Poté je vytvořeno okno aplikace a grafické zařízení Direct3D. V průběhu 

metody jsou na příslušných místech volány některé virtuální metody zmíněné v kapitole 6.2.1. 

Aplikační smyčka 

Všechny aplikace provádějící pravidelně nějakou činnost (jako je například vykreslování 3D grafiky) 

obsahují tzv. hlavní smyčku aplikace.  

V kaţdém průběhu smyčky while (Obr. 6-5) je volána statická metoda ProcessWinMessages() 

obstarávající zachytávání zpráv operačního systému (viz kapitola 6.4.2) a vracející false, pokud 

bylo zavřeno okno aplikace. Následuje aktualizace subsystému měření času (viz kapitola 6.11.2) a 

poté volání dvou hlavních abstraktních metod třídy ApplicationCore obstarávajících potřebné 

výpočty a vykreslování dle zaměření aplikace. 

Ukončení aplikace 

Uvolnění subsystémů z paměti není prováděno přímo v kódu metody Run() podobně v případě 

inicializace, ale je zajišťováno destruktorem třídy ApplicationCore. Destruktor je zavolán 

automaticky při zániku instance odvozené třídy Application, coţ dle Obr. 6-4 nastane těsně před 

ukončením funkce WinMain(). Statická metoda Destroy() provádí likvidaci instance singletonu. 
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ApplicationCore::~ApplicationCore(void) 

{ 

 m_debugDrawManager->Destroy(); 

 ResourceManager::Cleanup(); 

 m_configManager->Destroy(); 

 delete m_renderer; 

 delete m_physics; 

 m_logManager->Destroy(); 

 m_eventManager->Destroy(); 

 m_clock->Destroy(); 

} 

Obr. 6-7 Kompletní výpis destruktoru třídy ApplicationCore 

6.3 Nastavení parametrů 

Jedním ze subsystémů RoboEngine je správce konfiguračních parametrů nazvaný ConfigManager. 

Tento modul implementovaný jako singleton obstarává následující činnosti: 

 načítání parametrů z konfiguračního souboru, 

 zobrazení dialogového okna pro nastavení parametrů, 

 ukládání změněných parametrů do konfiguračního souboru, 

 snadný přístup k hodnotám parametrů. 

 

Obr. 6-8 Blokový diagram třídy ConfigManager 

Počet a typ parametrů je dán konkrétní aplikací, engine proto nabízí univerzální pruţné řešení.  

6.3.1 Uchovávání a poskytování hodnot parametrů 

ConfigManager obsahuje kontejner typu map<string,string>, kde jsou všechny parametry 

aplikace uloţeny jako textové řetězce (coţ je univerzální způsob uloţení parametrů různých datových 

typů) a klíč je vţdy textový řetězec vyjadřující název daného parametru. 

Mezi veřejnými metodami třídy ConfigManager jsou specificky zaměřené metody pro získávání a 

zapisování hodnoty parametru různého datového typu. Při zápisu parametru je předaný argument 

převeden na řetězec a dle klíče je poloţka vyhledána a aktualizována v kontejneru (případně vloţena). 

Při čtení parametru je poloţka vyhledána dle klíče a její hodnota převedena z řetězce na poţadovaný 

datový typ. Pokud není parametr nalezen, je vrácena výchozí hodnota. Deklarace čtyř z těchto metod 

jsou uvedeny na Obr. 6-9. 

int GetSettingInteger(const string &key, int defaultValue) const; 

float GetSettingFloat(const string &key, float defaultValue) const; 

void SetSetting(const string &key, int value); 

void SetSetting(const string &key, float value); 

Obr. 6-9 Hlavičky některých metod pro zápis a čtení parametrů 

+ReadConfig() : bool
+SaveConfig()

-m_configMap : map<string,string>

ConfigManager

+AddOption()
+Show() : bool

ConfigDialog
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6.3.2 Konfigurační soubor 

Parametry aplikace mohou být uloţeny v konfiguračním textovém souboru a znovu načteny při 

kaţdém startu aplikace. Výchozí jméno konfiguračního souboru je config.txt, soubor je umístěn 

v podadresáři Assets. Soubor je textový, na kaţdém řádku je uveden nejdříve název parametru, poté 

znak rovná se (mezery kolem něj jsou ignorovány) a nakonec hodnota, například:  

Resolution = 1920x1200 

Refresh rate = 60 

Metoda ReadConfig() třídy ConfigManager tento soubor otevře a postupně načte a rozebere 

kaţdý řádek a uloţí příslušný parametr do kontejneru. Metoda vrací false, pokud by měl být 

zobrazen konfigurační dialog (soubor nebyl nalezen nebo je hodnota speciálního parametru 

Show dialog rovna true).  

Metoda SaveConfig() naopak postupně prochází kontejner a všechny hodnoty zapisuje do souboru. 

6.3.3 Konfigurační dialog 

Konfigurační dialog umoţňuje nastavit uţivateli aplikace vybrané parametry, aniţ by musel ručně 

editovat soubor config.txt. Potřebná funkcionalita je zapouzdřena ve třídě ConfigDialog, jejíţ 

instance je členskou proměnnou třídy ConfigManager a přes tuto třídu je k ní rovněţ moţný přístup. 

Okno dialogu je ve Visual C++ vytvořeno jako prostředek (resource) typu Dialog. Jednotlivé poloţky 

jsou však na něj přidávány dynamicky aţ před zobrazením dialogu. Které poloţky a jakého typu 

budou na dialogu zobrazeny určuje aplikace opakovaným voláním metody AddOption() třídy 

ConfigDialog ve virtuální metodě OnPreConfig(), viz kapitola 6.2.1. 

Mezi podporované typy parametrů zobrazitelných na dialogovém okně patří číselné a textové (vytvoří 

se pro ně textové pole), booleovské (vytvoří se zaškrtávací tlačítko), ale i několik speciálních jako 

například rozlišení obrazovky, kdy se vytvoří rozbalovací seznam naplněný všemi podporovanými 

rozlišeními konkrétní grafické karty a monitoru. 

 

Obr. 6-10 Konfigurační dialog s několika základními parametry 

Po výběru všech parametrů je moţno dialog zobrazit zavoláním metody Show(), která vrací true, 

pokud byl dialog zavřen tlačítkem OK a aplikace má tudíţ pokračovat. Celková logika je zřejmá 

z výpisu kódu na Obr. 6-6. 
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6.4 Okno aplikace 

Pro vykreslování grafiky je nutno vytvořit prázdné okno aplikace pomocí příslušných funkcí WinAPI. 

Aplikace s oknem běţící pod systémem Windows musí rovněţ obstarávat zachytávání a zpracování 

zpráv operačního systému, jinak nebude okno reagovat na ţádné akce uţivatele provedené pomocí 

myši nebo klávesnice a aplikace bude navíc po několika sekundách automaticky označena výrazem 

„neodpovídá“, coţ obvykle vyjadřuje pád, respektive zacyklení programu. 

Všechny činnosti spojené s okny Windows jsou v RoboEngine zapouzdřeny ve třídě RenderWindow, 

coţ při vytváření aplikace zaloţené na tomto engine práci s okny výrazně usnadňuje. 

6.4.1 Vytváření okna 

Proces tvorby a nastavení vlastností okna je poměrně zdlouhavý, metoda CreateNewWindow() 

provádějící tuto činnost má přibliţně 80 řádků a proto zde nebude její výpis uveden. 

Prvním krokem je zavolání WinAPI funkce RegisterClassEx() pro vytvoření tzv. třídy okna 

(pojem nemá nic společného s výrazem třída pouţívaným v objektově orientovaném programování) 

definující mimo jiné následující vlastnosti okna: 

 barva pozadí okna, 

 ikona v titulkovém pruhu okna, 

 tzv. procedura okna. 

Vlastní vytvoření okna je pak provedeno funkcí CreateWindowEx, která má zejména následující 

parametry: 

 text v titulkovém pruhu okna (neboli název okna), 

 styl okna, 

 pozice a velikost okna. 

Styl okna je zvolen podle konfiguračních parametrů (kapitola 6.3) Window border (určuje styl 

rámečku okna) a Fullscreen (pokud poběţí aplikace přes celou obrazovku, vytváří se okno úplně 

bez rámečku a titulkového pruhu). Rovněţ titulek okna, velikost a pozice okna se načítají z parametrů; 

pokud není pozice uvedená, umístí se okno doprostřed pracovní plochy. 

6.4.2 Zprávy operačního systému, procedura okna 

Tzv. procedura okna je callback funkce specifikovaná při tvorbě okna, která je poté operačním 

systémem automaticky volána pro kaţdou zprávu zaslanou tomuto oknu. Cílem procedury okna je 

zprávy číst a v případě potřeby na vybrané z nich reagovat. 

bool RenderWindow::ProcessWinMessages() 

{ 

 MSG msg; 

 while (PeekMessage(&msg, NULL, 0U, 0U, PM_REMOVE)) { 

  TranslateMessage(&msg); 

  DispatchMessage(&msg); 

  if (msg.message == WM_QUIT) return false; 

 } 

 return true; 

} 

Obr. 6-11 Kompletní výpis metody provádějící čtení zpráv operačního systému 
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Statická metoda RenderWindow::ProcessWinMessages() volaná na začátku kaţdého cyklu 

aplikace (viz výpis kódu na Obr. 6-5) provádí vyzvednutí všech zpráv aktuálně čekajících ve frontě a 

jejich odbavení pomocí WinAPI funkce DispatchMessage(), coţ vyústí v předání zprávy 

proceduře okna. Při přijetí zprávy WM_QUIT (tato zpráva indikuje poţadavek na ukončení aplikace) 

vrací metoda false, čímţ se ukončí hlavní smyčka aplikace. 

Kaţdá zpráva obsahuje především typ události a volitelně i dvojici speciálních parametrů. Ukázková 

procedura okna je uvedena na následujícím výrazně zkráceném výpisu. 

LRESULT CALLBACK RenderWindow::WindowProc(HWND hWnd, UINT msg,  

                                          WPARAM wParam, LPARAM lParam) 

{ 

 switch (msg) {  

  case WM_DESTROY:  

   PostQuitMessage(0);  

   return 0;  

  // ... další typy zpráv vypuštěny ... 

 }  

   return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);  

} 

Obr. 6-12 Zkrácený výpis ukázkové procedury okna 

Ukázkový výpis zpracovává pouze zprávu WM_DESTROY, skutečný kód obsahuje další bloky case. 

WinAPI funkcí DefWindowProc() je zajištěno defaultní zpracování zprávy operačním systémem. 

Zprávy zachytávané procedurou WindowProc v RoboEngine zahrnují: 

 WM_DESTROY – signalizuje zavření okna aplikace, typickou reakcí je zavolání funkce 

PostQuitMessage(), coţ v důsledku vede k ukončení aplikace, 

 WM_SIZE, WM_ENTERSIZEMOVE, WM_EXITSIZEMOVE – posílány při různých změnách 

velikosti okna, včetně minimalizace, maximalizace a změny velikosti taţením okraje, 

 WM_KEYDOWN, WM_KEYUP – stisk nebo uvolnění klávesy na klávesnici, 

 WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP, WM_RBUTTONUP atd. – stisk/uvolnění tlačítka myši, 

 WM_MOUSEMOVE – pohyb ukazatele myši přes okno aplikace, 

 WM_MOUSEWHEEL – otáčení kolečka myši. 

Na zprávy týkající se klávesnice a myši reaguje procedura vyvoláním odpovídajících událostí dle 

kapitoly 6.11.1, čímţ je umoţněn globální přístup k informaci o těchto důleţitých akcích.  

6.5 Grafické zařízení Direct3D 

Grafické zařízení Direct3D (Direct3D device) je důleţitý ústřední objekt všech aplikací vyuţívajících 

Direct3D. Toto zařízení reprezentuje konkrétní grafický adaptér a slouţí k provádění většiny činností 

spojené s grafikou. 

V RoboEngine jsou všechny činnosti spojené s grafickým zařízením integrovány do třídy Renderer. 

Při případném přechodu z Direct3D na OpenGL by právě tato třída zaznamenala nejvíce změn. 
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6.5.1 Tvorba zařízení 

Vytvoření Direct3D device je jedním ze stěţejních kroků inicializace aplikace. Tuto činnost provádí 

metoda CreateDevice() třídy Renderer, umístnění jejího volání je zřejmé z kódu na Obr. 6-6. 

Metoda ve svém závěru volá stejnojmennou funkci Direct3D CreateDevice(), která vyţaduje 

zejména následující argumenty: 

 číslo adaptéru (potřebné, pokud obsahuje počítač více grafických karet), 

 typ zařízení (typicky D3DDEVTYPE_HAL pro zařízení s hardwarovým urychlováním), 

 poţadované chování (upřesňuje některé pokročilé vlastnosti), 

 parametry prezentace (presentation parameters) – rozsáhlá struktura obsahující nezbytné 

vlastnosti vytvářeného zařízení včetně např.: 

o volby celoobrazovkového reţimu nebo běhu v okně, 

o přiřazení okna vytvořeného dříve (nutno i při celoobrazovkovém reţimu), 

o rozlišení a grafický formát zadního bufferu, 

o typ hloubkového bufferu, 

o poţadovaná frekvence monitoru při celoobrazovkovém reţimu, 

o zapnutí nebo vypnutí vertikální synchronizace s monitorem. 

Po vytvoření zařízení je volána virtuální metoda OnDeviceCreated() (kapitola 6.2.1), která je 

vhodným místem pro vytvoření grafických objektů dané scény, neboť při jejich vytváření je vţdy 

potřeba uvést existující grafické zařízení, ke kterému mají být přiřazeny. 

6.5.2 Celoobrazovkový režim 

Direct3D poskytuje moţnost vytvoření grafického zařízení i v tzv. fullscreen reţimu, neboli přes celou 

obrazovku. V tomto případě je během inicializace zařízení automaticky (resp. v reţii Direct3D) 

změněno rozlišení monitoru na velikost zadního bufferu předanou funkci  CreateDevice() a 

následně je přiřazené okno aplikace (neobsahující rámeček ani titulkový pruh) zobrazeno přes celou 

obrazovku. Po zavření aplikace je rozlišení opět automaticky změněno na původní hodnotu. 

Celoobrazovkový reţim často poskytuje vyšší výkon, protoţe Direct3D je téměř výhradním 

vlastníkem grafického adaptéru a není potřeba vykreslovat rozhraní Windows. 

Je moţno provést i přechod mezi oknem a celoobrazovkovým reţimem během chodu aplikace – 

v tomto případě je nutný následující sled operací: 

1. Změna stylu okna dle nastávajícího reţimu. 

2. Úprava parametrů prezentace.  

3. Resetování grafického zařízení. 

6.5.3 Obnovení zařízení 

U Direct3D zařízení verze 9.0c a niţší můţe dojít k tzv. ztrátě zařízení. Nejčastěji k tomu dochází, 

pokud je např. klávesovou kombinací alt+tab opuštěna aplikace běţící přes celou obrazovku. Pokud 

bylo zařízení ztraceno, není moţno provádět ţádné grafické operace s výjimkou kontroly ztráty 

zařízení a resetování (obnovy) zařízení. 

Z výpisu hlavní smyčky aplikace uvedeného na Obr. 6-5 byla vypuštěna následující část kódu, která 

ztrátu zařízení kontroluje a obstarává nápravu: 
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if (m_renderer->IsDeviceLost()) { 

 if (m_renderer->IsDeviceReadyForReset()) 

  m_renderer->ResetDevice();// zařízení opět získáno, můžeme resetovat 

 else 

  Sleep(50); 

 continue; 

} 

Obr. 6-13 Kontrola a náprava ztráty zařízení 

Veškerou činnost pak obstarávají uvedené metody třídy Renderer, např. metoda ResetDevice() 

provádí volání Direct3D funkce Reset(), včetně všech s tím spojených nezbytných úkonů.  

Obnovení (resetování) zařízení je potřeba provádět i při poţadavku na změnu parametrů prezentace, 

tedy např. při změně velikosti zadního bufferu (tudíţ při změně velikosti okna) nebo při přechodu 

z nebo do celoobrazovkového reţimu. 

6.6 Správce grafických prostředků 

Pod pojem grafické prostředky (resources) se zahrnují veškeré nízko-úrovňové grafické objekty 

vytvářené za pomocí Direct3D, zejména se jedná o meshe (komplexní trojúhelníkové sítě), textury, 

efekty, písma a obrazové povrchy. 

Po vytvoření kaţdého takového prostředku vrací příslušná Direct3D funkce ukazatel na objekt daného 

prostředku a Direct3D poté zajišťuje všechny základní činnosti s ním spojené, zejména jeho umístění 

v paměti (systémová paměť, paměť grafického adaptéru…) a případné přesuny mezi pamětmi. 

Pokročilejší správa prostředků, včetně nezbytného uvolnění při ukončování aplikace, je ponechána 

plně v reţii cílové aplikace. RoboEngine proto obsahuje několik tříd usnadňujících tyto procesy. 

 

Obr. 6-14 Zjednodušená struktura tříd týkajících se správy prostředků 

+AddRef()
+RemoveRef()
+GetD3DResource() : T
+Get() : BaseResource*
+OnLostDevice()
+OnResetDevice()
+Cleanup()
+BeforeDeviceReset()
+AfterDeviceReset()

#m_d3dResource : T
#m_refCount : unsigned int
#m_name : string
#s_resourceMap : map<string,BaseResource>

BaseResource

T

BaseResource<IDirect3DBaseTexture9>

«bind»(IDirect3DBaseTexture9)

Texture

BaseResource<ID3DXMesh>

«bind»(ID3DXMesh)

Mesh Material

1 1..*

BaseResource<ID3DXFont>

BaseResource<ID3DXEffect>

«bind»(ID3DXFont)

«bind»(ID3DXEffect)

Effect

Font
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Kaţdý typ prostředku (kompletní seznam viz tabulka 6-1) má svou vlastní třídu odvozenou od 

společné nadřazené abstraktní třídy BaseResource, coţ je šablona třídy se specializací dle 

příslušného nízko-úrovňového objektu Direct3D (druhý sloupec v tabulce). Například třída Texture 

dědí od specializace BaseResource<IDirect3DBaseTexture9> apod. 

Třída Direct3D objekt  Význam 

Texture IDirect3DBaseTexture9 Textura (normální nebo kubická) 

Mesh ID3DXMesh Komplexní trojúhelníková síť (3D model) 

Effect ID3DXEffect Efekt 

Font ID3DXFont Písmo 

Sprite ID3DXSprite Jednoduchý dvojrozměrný grafický objekt 

RenderToTexture IDirect3DTexture9 Textura, do které je možno vykreslovat jako do zadního bufferu 

DepthStencil IDirect3DSurface9 Hloubkový buffer 

VertexBuffer IDirect3DVertexBuffer9 Jednoduchý zásobník vrcholů (a indexů) 

Tab. 6-1 Typy prostředků implementované v RoboEngine 

Důleţitou statickou členskou proměnnou BaseResource kaţdé specializace je kontejner typu 

map<string,BaseResource*> uchovávající ukazatele na všechny existující instance odvozených 

tříd daného typu, přičemţ klíčem je textový řetězec obsahující jméno prostředku. Pomocí tohoto 

kontejneru je moţno vyhledat existující prostředek dle jména nebo provést libovolnou akci na všech 

existujících prostředcích stejného typu. 

K vyhledání existujícího prostředku slouţí statická metoda Get(), která v případě nálezu rovněţ 

navýší počet referencí prostředku (viz následující kapitola) o jedna: 

static BaseResource* Get(const string& name) { 

 map<string,BaseResource*>::iterator iter = s_resourceMap.find(name); 

 if (iter == s_resourceMap.end()) return NULL; // nenalezeno 

    

 iter->second->AddRef(); //  nalezeno, zvýšíme počet referencí ... 

 return iter->second;    //  ... a vrátíme nalezenou instanci 

} 

Obr. 6-15 Výpis statické metody vyhledávající existující prostředek 

6.6.1 Životnost prostředků 

Třída BaseResource poskytuje všem prostředkům společné rozhraní (viz Obr. 6-14) uchovávající 

jméno prostředku a ukazatel na příslušný nízko-úrovňový objekt Direct3D a především zajišťující 

počítání existujících referencí na konkrétní prostředek, tzv. reference count.  

Pokud například scéna obsahuje 3 různé modely vyuţívající stejnou texturu brickwall.jpg, bude 

mít instance třídy Texture s názvem (m_name) "brickwall.jpg" počet referencí (m_refCount) 

roven 3. Bude-li později jeden z těchto modelů odstraněn, počet referencí textury se sníţí. Textura se 

z paměti uvolní, aţ kdyţ počet referencí klesne na nulu.  

BaseResource rovněţ obsahuje statickou metodu Cleaup(), která odstraní všechny existující 

prostředky bez ohledu na počty referencí. Tato metoda je volána před ukončením aplikace 

(v destruktoru ApplicationCore, viz Obr. 6-7), aby bylo zabráněno nechtěným paměťovým 

únikům, pokud nebyly všechny prostředky odstraněny jiţ dříve. 

Všechny odvozené třídy obsahují jednu nebo více statických metod určených k tvorbě prostředku. 

Návratovou hodnotou je vţdy ukazatel na příslušnou instanci. Statická metoda se vţdy nejdříve pokusí 
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vyhledat existující prostředek s tímto jménem pouţitím Get() (Obr. 6-15). V případě úspěšného 

nálezu je vrácen existující prostředek (s navýšeným počtem referencí) a metoda končí. Následuje 

příklad pro prostředek Texture:  

if (Texture* existing = static_cast<Texture*>(Get(fileName)))  

 return existing; 

Pokud existující instance nalezena nebyla, metoda provede vytvoření příslušného Direct3D objektu a 

nakonec pomocí operátoru new vytvoří novou instanci odvozené třídy. Tím je automaticky volán 

konstruktor nadřazené třídy BaseResource, který provede nastavení počtu referencí na hodnotu 1 a 

vloţí ukazatel na instanci do kontejneru map. Destruktor volaný při zániku prostředku naopak ukazatel 

z kontejneru odstraní a poté uvolní z paměti příslušný objekt Direct3D prostředku. 

6.6.2 Umístění prostředků v paměti 

Při vytváření kaţdého Direct3D prostředku je zvolen způsob jeho umístění v paměti. Nejpouţívanější 

volby jsou: 

 D3DPOOL_MANAGED – umístění v nejvhodnější paměti dle typu prostředku (typicky paměť 

AGP nebo paměť grafického adaptéru) s uchováním záloţní kopie v systémové paměti 

(RAM). Prostředek můţe být kdykoliv z primárního umístění odstraněn a poté dle potřeby 

znovu nakopírován ze zálohy – toto zajišťuje Direct3D automaticky. 

 D3DPOOL_DEFAULT – umístění pouze v nejvhodnější paměti, není uloţena záloţní kopie. 

Některé typy prostředků toto nastavení vyţadují. 

6.6.3 Reakce na obnovení zařízení Direct3D 

Před kaţdým resetováním zařízení Direct3D musí být uvolněny všechny D3DPOOL_DEFAULT 

Direct3D prostředky a po resetu opět znovu vytvořeny. Třída BaseResource proto obsahuje 

abstraktní metody OnLostDevice() (voláno na všechny existující prostředky před resetováním) a 

OnResetDevice() (voláno po resetování), které jsou patřičně implementovány v odvozených 

třídách.  

Pokud daný prostředek ţádnou akci nevyţaduje (prostředky typu D3DPOOL_MANAGED), je 

implementace prázdná. U ostatních dojde pouze k uvolnění příslušného Direct3D objektu a poté k jeho 

opětovnému vytvoření se stejnými parametry jako poprvé. 

6.6.4 Textury a obrazové povrchy 

 

Obr. 6-16 Struktura tříd prostředků textur a obrazových povrchů 

+HasAlpha() : bool
+IsCubemap() : bool
+OnLostDevice()
+OnResetDevice()
+CreateFromFile() : Texture

-m_params
-m_hasAlpha : bool
-m_isCubemap : bool
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BaseResource<IDirect3DBaseTexture9>

+GetTexture() : IDirect3DTexture9
+GetSurface() : IDirect3DSurface9
+OnLostDevice()
+OnResetDevice()
+Create() : RenderToTexture

-m_params
-m_surface : IDirect3DSurface9

RenderToTexture

BaseResource<IDirect3DTexture9> BaseResource<IDirect3DSurface9>

+OnLostDevice()
+OnResetDevice()
+Create() : DepthStencil

-m_params

DepthStencil
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Třída Texture uchovává běţnou texturu dle kapitoly 4.6, případně i tzv. kubickou texturu – proto je 

typ Direct3D prostředku obecnější nadřazená třída IDirect3DBaseTexture9, která můţe 

reprezentovat běţnou texturu IDirect3DTexture9 i kubickou IDirect3DCubeTexture9. Jméno 

prostředku je totoţné se jménem souboru obrázku.  

Statická metoda CreateFromFile vyţaduje jako argument jméno souboru a pokud tento prostředek 

ještě nebyl vytvořen, zjistí typ textury v souboru a texturu vytvoří pomocí D3DX funkce 

D3DXCreateTextureFromFileEx nebo D3DXCreateCubeTextureFromFile. Textury jsou vţdy 

vytvářeny v D3DPOOL_MANAGED. 

Třída RenderToTexture uchovává speciální typ textury, který je moţné pouţít jako zadní buffer a 

provádět tak do ní opakované vykreslování podobně jako na obrazovku. Textura poté můţe být 

normálně nanesena na libovolný 3D objekt, nebo pouţita jinak. Textura není vytvářena ze souboru, 

proto je její jméno libovolně zvoleno aplikací. Statická metoda Create() vyţaduje argumenty 

určující rozměry (rozlišení) textury její formát. Pro vytvoření je pouţita D3DX funkce 

D3DXCreateTexture(), nastavení musí být povinně D3DPOOL_DEFAULT a proto je při resetu 

zařízení tento objekt vytvářen znovu.  

Třída DepthStencil vytváří hloubkový buffer (případně kombinovaný s tzv. stencil bufferem). Je 

velmi podobná třídě RenderToTexture, pro tvorbu nízko-úrovňového objektu však vyuţívá 

Direct3D funkci CreateDepthStencilSurface(). 

6.6.5 Trojúhelníkové sítě 

Kaţdý 3D model ve scéně je vyjádřen jako trojúhelníková síť (kapitola 4.2) a vnitřně uloţen ve vertex 

bufferu a index bufferu (kapitola 4.4.1), coţ jsou základní grafické prostředky Direct3D 

(IDirect3DVertexBuffer9, IDirect3DIndexBuffer9).  

Objekt ID3DXMesh knihovny D3DX poskytuje abstrakci nad těmito základními prostředky a vytváří 

komplexní prostředek typu mesh (pojem pouţíván často i v češtině nebo překládán jako síť), který oba 

tyto zásobníky vnitřně obsahuje. Velkou výhodou je také zavedení tzv. podskupin (subsets), coţ 

představuje pomyslné rozdělení trojúhelníkové sítě na několik samostatně vykreslitelných částí. 

Důsledkem pak je moţnost vytvoření jednoho objektu obsahujícího několik podskupin s různým 

materiálem, takţe i relativně sloţitý 3D model je stále uloţen jako jediný prostředek.   

 

Obr. 6-17 Příklad sítě s 5 podskupinami 

ID3DXMesh nabízí rovněţ metody určené pro vykreslení daného modelu (resp. jednotlivých 

podskupin, celý sloţený model není moţno vykreslit najednou) nebo například pro jeho optimalizaci; 

v knihovně D3DX je pak několik funkcí, které různé typy meshů vytváří.  
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Obr. 6-18 Struktura objektů týkajících se trojúhelníkových sítí 

RoboEngine zavádí pro reprezentaci sítě třídu Mesh. Jedinou členskou proměnnou této třídy je 

dynamické pole vector<Material*>, obsahující pro kaţdou podskupinu sítě ukazatel na jednu 

instanci třídy Material. Metoda GetSubsetCount() pak vrací počet podskupin (neboli počet 

prvků zmíněného pole) a metoda GetMaterial(DWORD subset) vrací ukazatel na materiál 

konkrétní podskupiny. 

Načítání modelu ze souboru 

Třída Mesh obsahuje několik statických metod pro vytváření různých typů sítí. Nejdůleţitější z nich je 

CreateFromFile() slouţící pro načtení definice sítě ze souboru. Metoda má jako argument jméno 

souboru a pokud prostředek s tímto jménem zatím nebyl vytvořen, zjistí metoda příponu souboru a 

podle ní importuje síť z příslušného formátu. 

Preferovaným formátem pro modely je .x, coţ je nativní formát Direct3D. Tento typ souboru obsahuje 

kompletní definici vrcholů a indexů, včetně normál a texturovacích souřadnic, rozlišuje podskupiny a 

rovněţ obsahuje i definice základních materiálových vlastností. Soubor můţe být v textovém i 

binárním reţimu a můţe být i speciálním způsobem komprimován, takţe výsledná velikost je relativně 

malá. 

Pro načtení modelu formátu .x je vyuţita D3DX funkce D3DXLoadMeshFromX() vracející mimo 

ukazatele na objekt ID3DXMesh i pole struktur naplněných materiálovými vlastnostmi včetně 

případného jména jedné textury pro kaţdou podskupinu. Na základě toho pak třída Mesh vytvoří pole 

objektů Material a podle potřeby i načte příslušné textury do objektů Texture. 

Dále je moţno pouţít poměrně rozšířený formát .obj (Wavefront) – viz [64], jeho čtení jiţ však je 

nutno implementovat ručně. Jedná se o velmi kvalitní formát, v moţnostech uloţení materiálových 

vlastností (fyzicky jsou od definice sítě odděleny a nacházejí se v samostatném souboru .mat) je 

dokonce lepší neţ .x. Nevýhodou je však absence binárního reţimu, takţe soubory bývají velké. 

Poslední podporovaný formát v současné verzi RoboEngine je .stl (Stereolithography) – viz [65]. 

Tento formát je dostupný ve většině CAD systémů a je rovněţ standardem například pro rapid 

prototyping. Jedná se však o velmi jednoduchý formát, který vůbec nepodporuje materiály (ani 

základní barvy) a pochopitelně ani podskupiny. Další nevýhodou je moţnost definice normály pouze 

pro trojúhelník jako celek a ne samostatně pro vrcholy, proto není moţno dosáhnout hladkého povrchu 

(Obr. 4-15). Čtení těchto souborů je rovněţ implementováno ručně dle specifikace formátu. 
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Parametrická tvorba modelu 

3D model je moţno vytvořit nejen načtením souboru, ale i parametricky jako jeden z podporovaných 

tvarů, přičemţ na rozdíl od souboru je zde moţno volit libovolné rozměry tělesa během jeho tvorby. 

Třída Mesh za tímto účelem poskytuje následující statické metody: CreateBox (kvádr se 3 rozměry), 

CreateSphere (koule s poloměrem a volitelnou hustotou sítě), CreateCylinder (válec 

s poloměrem, výškou a volitelnou hustotou sítě), CreateCapsule (kapsle, kombinace dvou polokoulí 

a válce), CreateCompound (tvar sloţený z libovolného počtu a typu jiných modelů). Tyto sítě jsou 

vţdy vytvořeny s jedinou podskupinou. 

 

Obr. 6-19 Parametrické modely 

6.6.6 Materiály 

Kaţdá instance třídy Material obsahuje všechny informace nezbytné pro správné vykreslení jedné 

podskupiny modelu. Jedná se o následující členské proměnné: 

 m_diffuse – difúzní (základní) barva, interagující s difúzní sloţkou světla, 

 m_specular – barva (a úroveň) odlesků, interagující se zrcadlovou sloţkou světla, 

 m_emissive – barva světla vyzařovaného z materiálu (typicky je nulová, resp. černá), 

 m_power – lesklost povrchu, viz rovnice (4.12), 

 m_effect – ukazatel na prostředek typu Effect pouţitý pro vykreslení materiálu, 

 m_texture[5] – pole nula aţ pěti ukazatelů na prostředky typu Texture obsahující texturu 

nebo textury nezbytné pro vykreslení materiálu (většinou je přítomná maximálně jedna). 

6.6.7 Ostatní typy prostředků 

Prostředek typu Effect bude kvůli jeho důleţitosti zmíněn v samostatné kapitole 6.7. 

Třída Font uchovávající písmo (D3DX objekt ID3DXFont) vyuţívá pro jeho tvorbu funkci 

D3DXCreateFont(), jejímiţ parametry jsou údaje jako např. typ (font), výška a tloušťka písma. 

Podobně pak třída Sprite vytváří objekt ID3DXSprite pomocí funkce D3DXCreateSprite(). 

6.7 Soubory efektů Direct3D 

Soubor efektu (Effect File) nebo zkráceně jen efekt je ustálené označení pro komplexní definici 

způsobu vykreslování objektu uloţenou obvykle v textovém souboru s příponou .fx. Hlavní výhodou 

tohoto přístupu je moţnost definování nového efektu (nebo změny existujícího) externě, bez nutnosti 

znovu kompilovat celou aplikaci. 

Jeden .fx soubor tedy obvykle popisuje způsob vykreslování jednoho typu objektu, resp. jednoho typu 

vzhledu (materiálu) objektu – bude tudíţ jiný efekt např. pro vodní hladinu neţ pro matný plast.  

Soubor efektu obsahuje: deklaraci proměnných, definici technik a průběhů, definici funkcí. 
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Knihovna D3DX obsahuje několik funkcí a objektů určených pro načítání, kompilaci a vyuţití .fx 

souborů – obvykle se tento komplexní modul označuje jako Effect Framework. Soubory .fx jsou psány 

ve speciálním jazyce HLSL (viz kapitola 4.4.3). 

6.7.1 Techniky a průběhy 

Zatímco soubor efektu jako celek popisuje jeden typ vzhledu (např. „matný povrch s texturou“), tzv. 

technika (technique) určuje jednu variantu vykreslení tohoto vzhledu.  

Většinou jsou techniky pouţívány pro umoţnění vykreslování na různých generacích grafických karet, 

kdy jedna technika dosahuje lepšího vizuálního výsledku za cenu vyšších nároků, zatímco jiná vytváří 

ţádaný vzhled jednodušeji. Druhým častým pouţitím technik je odlišení různých okolností 

vykreslování, např. „s jedním vzdáleným světlem“, „se dvěma bodovými světly“, „se stíny“ atd. 

Technika dále můţe být dle potřeby rozdělena do více průběhů (passes), pokud je pro daný vzhled 

nutno vykreslovat objekt vícekrát (ve více krocích). Toto je velmi typické pro sloţitější efekty 

kompatibilní se starými grafickými adaptéry, kdy není moţno dosáhnout sloţitý vzhled na jeden krok. 

Zápis kaţdého průběhu obsahuje: 

 určení vertex shaderu, 

 určení pixel shaderu, 

 nastavení parametrů grafické pipeline. 

Parametry grafické pipeline zahrnují například nastavení testu hloubky, alfa míchání, vypuštění 

zadních ploch atd., vše viz kapitola 4.4. 

Určení pixel a vertex shaderu je provedeno zadáním poţadované verze (pro starší grafické karty je 

nutno pouţívat niţší verze, např. v samostatné technice) a jména funkce, která má být pouţita jako kód 

shaderu. Tato funkce musí být v tomtéţ .fx souboru definovaná. Příklad zápisu techniky je uveden 

v následujícím výpisu. Technika obsahuje jeden průběh a kromě shaderů nastavuje jeden parametr: 

technique WithAlphaBlending 

{ 

 pass Pass0 

 { 

  VertexShader = compile vs_3_0 FunkceVertexShaderu(); 

  PixelShader  = compile ps_3_0 FunkcePixelShaderu(); 

 

  AlphaBlendEnable = true; 

   } 

} 

Obr. 6-20 Příklad zápis techniky 

6.7.2 Deklarace proměnných 

Na začátku .fx souboru bývají umístěny deklarace globálních proměnných daného efektu. Syntaxe 

HLSL zde má některé specifika, umoţňuje například pouţití libovolné sémantiky označující význam 

dané proměnné (zde pouze pro uţivatele na rozdíl od nezbytné sémantiky parametrů shaderů – viz 

kapitola 4.4.3). Především jsou však zavedena speciální klíčová slova: 

 uniform – daná proměnná nebude měnit hodnotu v průběhu vykreslení jednoho objektu, 

 extern – hodnotu proměnné je moţno číst a především zapisovat z kódu aplikace, 

 shared – proměnná je sdílená mezi více různými efekty. 
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Příklad deklarace proměnné g_world typu matice 4x4, označené sémantikou WORLD a proměnné 

g_texture typu textura, označené sémantikou TEXTURE_DIFFUSE je uveden na Obr. 6-21. 

V sekci deklarace se uvádí i zápis tzv. vzorkovačů (samplers) textur. Ty určují způsob čtení textury, 

například filtrování a adresovací mód (kapitola 4.6), viz příklad na Obr. 6-21. 

uniform extern shared float4x4 g_world : WORLD; 

uniform extern shared texture g_texture : TEXTURE_DIFFUSE; 

sampler texDiffuse = sampler_state // sampler s názvem "texDiffuse" 

{ 

 Texture   = <g_texture>; // jméno proměnné s texturou, viz výše 

 MinFilter = Linear; // lineární filtrování 

 MagFilter = Linear; 

 AddressU  = Wrap; // adresovací mód "obalení" 

 AddressV  = Wrap; 

};  

Obr. 6-21 Zkrácený příklad deklarační části efektu 

6.7.3 Funkce a shadery 

Hlavní náplní .fx souboru je definice libovolného mnoţství funkcí dle syntaxe HLSL. Mimo jiné zde 

musí být i funkce, které jsou následně v technikách označené za vertex a pixel shadery. Ty pak musí 

splňovat z toho vyplývající poţadavky, tedy uvedení správných návratových hodnot a vyuţívání 

sémantiky u argumentů, viz kapitoly 4.4.3 a 4.4.6. 

6.7.4 Využívání efektů 

Všechny operace týkající se efektů zapouzdřuje v RoboEngine třída Effect. Instance této třídy je 

podobně jako u ostatních prostředků vytvořena pro kaţdý .fx soubor s unikátním názvem. 

Dále byla vytvořena třída StateManager, která má za úkol optimalizovat změny parametrů grafické 

pipeline při pouţívání efektů. Základem pro pouţitou implementaci byl vzorový příklad, jenţ je 

součástí Direct3D SDK [66]. 

 

Obr. 6-22 Vzájemná závislost tříd souvisejících s prostředkem typu efekt 
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Tvorba efektu 

Statická metoda CreateFromFile() třídy Effect provádí načtení .fx souboru pomocí D3DX 

funkce D3DXCreateEffectFromFile(). 

Sdílené parametry efektů 

Pro umoţnění sdílení parametrů (proměnných) mezi více efekty je potřeba nejen ve všech těchto 

efektech deklarovat tyto proměnné s pouţitím klíčového slova shared, ale musí být vytvořen i tzv. 

Effect Pool (objekt ID3DXEffectPool) a přiřazen všem ID3DXEffect objektům při jejich tvorbě. 

Proto je jedna instance třídy EffectPool obsahující příslušný Direct3D objekt přítomna jako statická 

členská proměnná třídy Effect. 

Techniky 

Pro rozlišení technik jednotlivých efektů je pouţíván speciální datový typ D3DXHANDLE, který je 

moţno získat na základě jména techniky (např. na Obr. 6-20 má technika jméno 

WithAlphaBlending) pomocí funkce GetTechniqueByName().  

Seznam všech technik jednoho efektu je uloţen v kontejneru map<TechniqueId,D3DXHANDLE>, kde 

klíč typu TechniqueId je ve skutečnosti pouze textový řetězec obsahující jméno techniky. Jednotlivé 

techniky jsou do tohoto kontejneru přidávány při prvním pouţití, takţe neobsahuje všechny techniky 

efektu, ale pouze ty opravdu pouţívané. 

V kaţdém efektu můţe být v jednu chvíli aktivní jedna technika, která bude vyuţita pro všechny 

následné operace vykreslování s tímto efektem. Změna techniky není většinou příliš často prováděnou 

operací, někdy se technika v průběhu aplikace nemění vůbec. Ve třídě Effect slouţí ke změně 

aktivní techniky metoda SetCurrentTechniqueId(). 

Transformační matice 

Podobně jako u technik je i u parametrů (proměnných) pouţíván pro identifikaci datový typ 

D3DXHANDLE. Ten je v tomto případě moţno získat podle názvu proměnné (GetParameterByName) 

nebo podle sémantiky (GetParameterBySemantic).  

Aktuální hodnotu proměnné určené tímto identifikátorem lze zadat (pokud byla deklarována 

s klíčovým slovem extern) pomocí některé z funkcí knihovny D3DX, například metoda 

SetMatrix() provede nastavení hodnoty matice 4x4, zatímco SetTexture() zadá obsah textury. 

Některé parametry jsou přítomny v téměř všech efektech – jedná se o jednotlivé transformační matice 

dle kapitoly 4.3 a jejich kombinace. Třída Effect proto obsahuje pro identifikátory těchto parametrů 

zvláštní členské proměnné, jak je zřejmé z Obr. 6-22. Jejich hodnoty (D3DXHANDLE) jsou naplněny 

v konstruktoru třídy. 

Aktuální obsah matic je pak za běhu aplikace nastaven pomocí třídy Effect metodou 

SetTransformMatrices(). Vzhledem k tomu, ţe matice pohledové a projekční transformace se 

většinou v průběhu vykreslování jednoho snímku nemění, uchovává si třída Effect pomocí statické 

boolovské proměnné informaci o tom, zda je jejich hodnoty potřeba aktualizovat či nikoliv. 

Aktualizace je vynucena vţdy při změně kamery.  

Výpis kódu SetTransformMatrices() je uveden na Obr. 6-23. Parametry jsou nastavovány, pouze 

pokud daná proměnná v efektu existuje (D3DXHANDLE není nulový). V případě kombinované matice 
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viewProjection je moţno matici předat připravenou, nebo si ji funkce sama pomocí násobení 

vypočítá. 

void Effect::SetTransformMatrices(const Matrix* world, const Matrix* view,    

                   const Matrix* projection, const Matrix* viewProjection) 

{ 

 if (m_world) 

  m_d3dResource->SetMatrix(m_world, world); 

  

 if (!s_transformsUpdated) { // byla změněna kamera? 

  s_transformsUpdated = true; 

  if (m_view) 

   m_d3dResource->SetMatrix(m_view, view); 

  if (m_projection) 

   m_d3dResource->SetMatrix(m_projection, projection); 

  if (m_viewProjection) { 

   if (viewProjection) 

    m_d3dResource->SetMatrix(m_viewProjection, viewProjection); 

   else if (view && projection) { 

    Matrix vp; 

    D3DXMatrixMultiply(&vp, view, projection); 

    m_d3dResource->SetMatrix(m_viewProjection, &vp); 

   } 

  } 

 } 

} 

Obr. 6-23 Logika nastavování hodnot transformačních matic 

Ostatní parametry 

Kromě transformací mohou být v efektech přítomny některé z velkého mnoţství dalších moţných 

parametrů, ty jsou pak uloţeny v poli m_params a jsou rovněţ inicializovány v konstruktoru. 

Jde zejména o materiálové vlastnosti dle kapitoly 6.6.6, včetně případných textur. Příslušné hodnoty 

jsou v tomto případě nastavovány pomocí metody Apply() třídy Material (třída si uchovává 

ukazatel na instanci Effect a parametry nastaví jejím prostřednictvím). 

Další velkou skupinou parametrů jsou vlastnosti světla nebo světel – jejich jednotlivé barvy dle 

kapitoly 4.5.3 a vektory polohy nebo směru. 

6.7.5 Základní efekty 

RoboEngine obsahuje sadu hotových předpřipravených .fx souborů pokrývajících základní vzhledy 

objektů. Techniky v kaţdém efektu rozlišují moţné způsoby osvětlení a vyuţití stínů. Následuje 

stručný popis vybraných nejdůleţitějších efektů: 

 SolidColor.fx – neosvětlený jednobarevný materiál, 

 VertexColor.fx – neosvětlený materiál s barvou dle definice vrcholů, 

 AmbDiff.fx – dynamicky osvětlený jednobarevný materiál bez odlesků, 

 AmbDiffTex.fx – dynamicky osvětlený materiál s texturou a bez odlesků, 

 AmbDiffSpec.fx – dynamicky osvětlený jednobarevný materiál s odlesky, 

 AmbDiffSpecTex.fx – dynamicky osvětlený materiál s texturou a odlesky, 

 AmbDiffEnvmap.fx – dynamicky osvětlený jednobarevný materiál s velkou odrazivostí, 

 AmbDiffEnvmapTex.fx – dynamicky osvětlený materiál s texturou a velkou odrazivostí, 
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 Lightmap.fx – jednobarevný materiál se statickým osvětlením dle světelné mapy, 

 LightmapTex.fx – materiál s texturou a statickým osvětlením dle světelné mapy, 

 Sky.fx – obloha. 

 

Obr. 6-24 Ukázka vzhledu některých základních efektů 

6.8 Entity 

Pojmem entita se často označuje libovolný samostatný objekt, který je součástí scény virtuálního 3D 

světa. Nemusí jít pouze o objekty s vizuální reprezentací 3D modelem, ale i o různé pomocné 

neviditelné elementy nebo kamery a světla.  

6.8.1 Možné způsoby reprezentace entit 

Kaţdá entita má své vlastnosti a určité definované chování – coţ přesně odpovídá modelu třídy 

v objektově orientovaném programování. Entit existuje více typů, coţ přináší otázku, jak třídy 

definovat. V oblasti herních systémů jsou pouţívány dva hlavní přístupy [2]: 

 vyuţití dědičnosti, 

 vyuţití kompozice. 

V prvním případě má kaţdý typ entity svou vlastní třídu, která však dle potřeby dědí některé sdílené 

vlastnosti z nadřazené třídy. Vzniká pak určitá forma stromu hierarchie. Od tohoto přístupu se 

v poslední době ustupuje (viz např. [67]), protoţe zejména u sloţitějších programů vede ke vzniku 

velmi rozsáhlého stromu s nejasnými závislostmi, který omezuje přidávání nových typů entit. 

Na Obr. 6-25 je jednoduchá ukázka tohoto způsobu uvedena v levé části. Kaţdá odvozená třída 

přidává další parametry a chování. Problém však nastává, pokud má být například vytvořena entita, 

která bude mít vizuální reprezentaci a nebude se pohybovat, nebo bude mít fyzikální model a nebude 

vykreslována. Pak je nutno definovat další třídy nebo zajišťovat moţnost existence nevyuţitých a 

neaktivních parametrů. 

V případě kompozice funguje základní třída jako kontejner obsahující různé komponenty, přičemţ 

kaţdý komponent obsahuje vlastnosti a chování úzce zaměřeného typu – například komponent 

vyjadřující vizuální reprezentaci entity uchovává 3D model a komponent vyjadřující umístění entity ve 

světě uchovává transformační matici. Typ entity je pak určen jednoduše tím, které komponenty 

obsahuje. Výhodou je zejména teoreticky neomezená moţnost různých kombinací, velká pruţnost 

řešení a v neposlední řadě i názornost. 



 88 

 

Obr. 6-25 Jednoduché příklady dvou přístupů k definici různých typů entit 

U kompozitního přístupu existuje velké mnoţství praktických způsobů řešení, lišících se především 

výslednou univerzálností. Jedním extrémem je pevně daná mnoţina komponentů, přičemţ třída entity 

obsahuje samostatnou členskou proměnnou typu ukazatel pro kaţdý komponent. Opačným případem 

je volná definice komponent, bez omezení mnoţství jejich typů, kde pak třída entity obsahuje pouze 

seznam (například kontejner typu map) všech příslušejících komponent. 

6.8.2 Použité řešení 

RoboEngine nepovaţuje světla a kamery kvůli velké odlišnosti jejich vlastností i chování za entity, ale 

pracuje s nimi specifickým způsobem. Všechny ostatní prvky scény jiţ entitami jsou. 

Vyuţit je princip kompozice v jednoduché implementaci odpovídající relativně nízké sloţitosti scén. 

Kaţdá entita je definovaná jednou instancí třídy Entity, která uchovává mimo textového řetězce se 

jménem entity především ukazatele na čtyři moţné typy komponentů. V konstruktoru jsou všechny 

ukazatele nastaveny na NULL, coţ vyjadřuje, ţe entita daný komponent nemá. Přiřadit entitě některé 

komponenty je moţné po jejím vytvoření, zavoláním nastavovacích metod Set...Component(). 

 

Obr. 6-26 Struktura entity a komponent 
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Definovány jsou následující typy komponentů: 

 TransformComponent, 

 HierarchyComponent, 

 VisualComponent, 

 PhysicsComponent. 

Metoda Update() všech entit ve scéně je volána v kaţdém cyklu aplikace a provádí nezbytnou 

synchronizaci jednotlivých komponentů entity, viz následující podkapitoly. 

6.8.3 Transformační komponent 

Komponent TransformComponent vyjadřuje pozici objektu ve virtuální 3D scéně prostřednictvím 

své hlavní členské proměnné – světové transformační matice (world).  

Na rozdíl od všech ostatních komponentů můţe být jedna instance TransformComponent sdílena 

více entitami, coţ lze vyuţít v případech, kdy se několik entit pohybuje ve scéně naprosto stejným 

způsobem. Třída je proto vybavena prostředky pro počítání aktivních referencí, aby se instance 

nezrušila, dokud je pouţívána alespoň jednou entitou. 

Modely statických prvků ve scéně bývají často modelovány tak, ţe jejich lokální souřadný systém je 

ve scéně totoţný se světovým systémem a jejich světová transformace je tudíţ jednotková matice. Pro 

tyto případy uchovává třída jednu svou speciální statickou instanci obsahující jednotkovou matici. 

Tato instance nepouţívá počítání referencí a zaniká aţ při ukončení aplikace. 

6.8.4 Hierarchický komponent 

Tento komponent nazvaný HierarchyComponent slouţí k vytvoření jednoduché hierarchie 

transformací různých entit ve scéně. Komponent uchovává ukazatel na nadřazenou entitu a relativní 

transformační matici vůči této entitě. Tímto způsobem je moţno definovat například vzájemnou 

závislost jednotlivých článků ramene robotu, obdobně jako je popsáno v druhé části kapitoly 5.6.1. 

V metodě Update() třídy Entity vlastnící HierarchyComponent je prováděna aktualizace 

transformační matice TransformComponent entity dle následujícího pseudokódu: 

transformComponent.world = hierarchyComponent.toParent *  

   hierarchyComponent.parentEntity.transformComponent.world; 

6.8.5 Vizuální komponent 

VisualComponent je nezbytnou součástí všech entit, které mají ve scéně svou grafickou 

reprezentaci. Hlavním atributem třídy komponentu je odkaz na příslušný objekt Mesh (kapitola 6.6.5).  

Třída dále obsahuje dvě booleovské proměnné definující přesněji způsob vykreslování v případě 

pouţití stínů. Proměnná m_castShadows určuje, zda entita vrhá stíny (defaultně „ano“), zatímco 

proměnná m_visible určuje, zda je entita viditelná pro kameru (defaultně „ano“). Nastavení pouze 

druhé zmíněné proměnné na „ne“ způsobí, ţe entita bude stíny vrhat, ale sama vykreslena nebude. 

Pokud je entitě přidán vizuální komponent a entita nemá transformační komponent, je jí automaticky 

přiřazena instance komponentu s jednotkovou maticí, protoţe bez světové transformační matice nelze 

vykreslení provést. 
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6.8.6 Fyzikální komponent 

Přítomnost komponentu PhysicsComponent vyjadřuje, ţe entita má simulováno fyzikální chování, 

tedy kolize a/nebo dynamiku pohybu. Vlastnosti PhysicsComponent zahrnují ukazatel na objekt 

hkpRigidBody obsahující všechny fyzikální vlastnosti tuhého tělesa a booleovskou hodnotu 

signalizující, zda je objekt pohyblivý nebo statický. Statický objekt s fyzikálním komponentem je sice 

nehybný, ale účastní se výpočtu kolizí s pohyblivými objekty. 

PhysicsComponent rovněţ uchovává ukazatel na objekt Mesh podobně jako je tomu u vizuálního 

komponentu. Jedná se však o odlišný 3D model, znázorňující zjednodušený tvar entity pouţívaný pro 

výpočet kolizí (viz kapitola 6.9.3 – Vizualizace kolizních tvarů).   

Podobně jako u vizuálního komponentu, ani fyzikální komponent nemůţe existovat v entitě bez 

transformačního komponentu, protoţe fyzikální simulace objektu nemajícího polohu nedává smysl.  

V metodě Update() entity vlastnící PhysicsComponent s pohyblivým tělesem je transformační 

matice TransformComponent nastavována na hodnotu zjištěnou výpočtem fyzikálním subsystémem. 

6.9 Simulace dynamiky tuhých těles 

Pro věrohodně vypadající chování a vzájemnou interakci pohyblivých těles ve virtuální scéně je 

nezbytné provádět výpočet jejich zrychlení, rychlostí a poloh dle základních zákonů Newtonovské 

dynamiky a rovněţ správně detekovat a řešit jejich kolize. S výjimkou velmi jednoduchých tvarů nebo 

omezení na 2D prostor se jedná o značně sloţitou problematiku, proto je vhodné vyuţít některý 

z existujících robustních systémů a pouze jej do vlastní aplikace integrovat. 

6.9.1 Volba fyzikálního engine 

Základním poţadavkem kladeným na hledaný engine je schopnost výpočtu dynamiky a kolizí tuhých 

těles v reálném čase. Tím je vyloučena řada systémů provádějících sice velmi přesné výpočty, ale 

nepřijatelně nízkou rychlostí. Jedná se zde pochopitelně o kompromis, takţe fyzikální engine 

zvládající výpočet v reálném čase nevyhnutelně nevrací naprosto přesné výsledky a provádí celou řadu 

zjednodušení [68]. Mezi vhodné systémy patří například: 

 ODE (Open Dynamics Engine) – velmi výkonný volně šiřitelný fyzikální engine s otevřeným 

zdrojovým kódem, řešící kolize a dynamiku tuhých těles [69]. 

 Bullet – další volně šiřitelný open-source systém, z hlediska funkcí podobný na ODE, 

umoţňuje však navíc i simulaci poddajných těles jako například látek [70]. 

 PhysX – tento systém byl původně vyvíjen společností Ageia pro speciální HW koprocesor 

určený výhradně k fyzikálním výpočtům. Později byl koupen firmou Nvidia a upraven tak, 

aby dokázal vyuţívat pro HW akceleraci fyzikálních výpočtů procesory novějších grafických 

karet Nvidia. PhysX dokáţe simulovat i poddajná tělesa (včetně látek), chování postav, 

vozidel a kapalin. Je k dispozici zdarma pro všechna pouţití [71]. 

 Havok – jedná se zřejmě o nejznámější fyzikální engine, z počátku šířený komerčně. Po 

odkoupení společností Intel byl Havok nabídnut zdarma pro téměř všechna pouţití (výjimkou 

jsou komerční neherní aplikace a hry prodávané nad určitou cenou). Engine je díky svému 

dlouholetému profesionálnímu vývoji výborně optimalizovaný a dosahuje vysoké výkonnosti i 

bez HW akcelerace. Havok poskytuje moduly i pro animace, umělou inteligenci, zničitelná 

tělesa a například i řešení inverzní úlohy kinematiky [72]. 
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Pro RoboEngine byl zvolen Havok, zejména pro jeho velmi kvalitní vazby vhodné pro simulaci kol 

mobilních robotů, ale i kvůli kvalitní dokumentaci a uváděné vysoké rychlosti a přesnosti výpočtů. 

6.9.2 Praktické použití systému Havok 

Typický sled operací nezbytných pro simulaci dynamiky tuhých těles systémem Havok je: 

1. Inicializace systému. 

2. Vytvoření a nastavení fyzikálního světa (případně více světů). 

3. Definování poţadovaného mnoţství tuhých těles a jejich přiřazení do fyzikálního světa. 

4. Definování potřebných vazeb a akcí a jejich přiřazení do fyzikálního světa. 

5. V kaţdém kroku (snímku) smyčky aplikace: 

a) Postoupení ve výpočtu simulace o odpovídající časový úsek. 

b) Aktualizování polohy vykreslovaných objektů dle aktuálního stavu simulace. 

Většinu z uvedených činností zapouzdřuje v RoboEngine třída HavokPhysics, jejíţ instance je 

součástí ApplicationCore.  

Inicializace systému 

Úvodní nezbytná inicializace je prováděna v konstruktoru HavokPhysics a zahrnuje především 

alokace některých paměťových bufferů pro výpočty a vytvoření výpočtových vláken dle počtu 

dostupných jader procesoru. Doporučený postup je popsán v dokumentaci systému Havok. 

Vytvoření a nastavení fyzikálního světa 

Pro nastavení světa musí aplikace zavolat metodu InitializePhysicsWorld() třídy 

HavokPhysic, například v událostech OnPostConfig() nebo OnDeviceCreated(). 

Tato metoda provádí vytvoření instance hkpWorld (objekt Havoku reprezentující svět) a nastavení 

jeho některých vlastností dle argumentů předaných metodě InitializePhysicsWorld(), např.: 

 vektor gravitace, 

 velikost krychle ohraničující aktivní svět, 

 nastavení integrátoru (počet iterací, „měkkost“ a stabilita simulace), 

 tolerance kolizí, 

 způsob deaktivace těles, která jiţ mají zanedbatelně malou kinetickou energii. 

Provedení kroku výpočtů 

Pro vyţádání postupu všech výpočtů fyzikální simulace stačí zavolat metodu stepDeltaTime() 

nebo stepMultithreaded() (pro vícevláknový výpočet) objektu hkpWorld. Parametrem obou 

těchto metod je časový úsek od předchozího výpočtu neboli dt. Výpočet je prováděn v diskrétních 

krocích, vnitřně však Havok můţe dle potřeby úsek rozdělit na dílčí mezikroky. Čas dt by se neměl 

příliš měnit, ideální je konstantní hodnota v rozmezí 0,02 aţ 0,01 s (tedy 50 aţ 100 Hz).  

6.9.3 Tuhá tělesa 

Tuhé těleso je v systému Havok reprezentováno instancí třídy hkpRigidBody, která zahrnuje 

kompletní definici fyzikálních vlastností tělesa, zejména: 

 hmotnost, poloha těţiště, momenty setrvačnosti, 

 typ tělesa z hlediska pohybu, 
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 tvar pro detekci kolizí, 

 restituce (míra ztráty energie při odrazu), 

 tření, 

 lineární a úhlové tlumení (rychlost ztráty energie při pohybu bez působení vnějších sil). 

Hmotnostní parametry 

Hmotnost, polohu těţiště a momenty setrvačnosti tělesa je moţno zadat ručně, nebo lze vyuţít velmi 

obsáhlou pomocnou třídu hkpInertiaTensorComputer. Ta dokáţe vypočítat na základě zadané 

hmotnosti a rozměrových vlastností zbylé dva hmotnostní parametry například pro kvádr, kouli, válec 

nebo i obecný tvar. 

Typ tělesa 

Všechna tělesa ve fyzikálním světě vstupují do detekce kolizí (pokud nemají kolize explicitně 

vypnuty). Z hlediska simulace pohybu však jsou rozlišována tělesa dynamická (plná simulace 

kinematiky a dynamika), statická (bez pohybu, hmotnostní parametry nehrají ţádnou roli) a 

animovaná (podobné jako statická, tělesem je však umoţněno pohybovat „ručně“ přímým zadáním 

jeho polohy nebo rychlosti, bez vazby na fyzikální simulaci). Statická tělesa jsou vhodná zejména pro 

vytvoření okolního nehybného prostředí. 

Tvary těles pro detekci kolizí 

Tvar (shape) tělesa je pouţíván při detekci kolizí s ostatními tělesy a výpočtu správné reakce na tyto 

kolize. Není nijak vázán na hmotnostní parametry, i kdyţ pochopitelně pro dosaţení věrohodného 

výsledku by zde spojitost být měla. Tvar je uloţen v instanci třídy hkpShape, která je členskou 

proměnnou hkpRigidBody. 

Optimalizace výpočtu kolizí 

Výpočet kolizí je operace, jejíţ náročnost výrazně stoupá se zvyšující se sloţitostí tvaru těles. Je proto 

vhodné definovat kolizní tvar objektu v co nejjednodušší moţné podobě, která ještě zachová 

dostatečně přesné chování. Ve většině případů je proto pouţívána jiná vizuální reprezentace objektu 

(vykreslovaná trojúhelníková síť s mnoha detaily) a tvar objektu pro kolize. 

 

Obr. 6-27 Detailní vizuální model a dvě moţné úrovně zjednodušení pro kolize 

Základní tvary 

Havok poskytuje několik základních jednoduchých tvarů, jejichţ výpočetní náročnost je velmi nízká. 

Mezi tyto tvary patří zejména (seřazeno od nejméně náročného): koule (hkpSphereShape), kapsle 

(hkpCapsuleShape), kvádr (hkpBoxShape) a válec (hkpCylinderShape).  

Kapsle (tvar dle Obr. 6-19) je například pro svou vysokou efektivitu pouţita na Obr. 6-27 uprostřed 

pro nahrazení původně hranatých noh ţidle. 
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Havok pro urychlení výpočtu kolizí kvádrů a válců umoţňuje definovat tzv. skořápku (shell), coţ je 

číselná hodnota, o kterou narostou rozměry tělesa. V důsledku tak např. u kvádru dochází k zaoblení 

hran a rohů. 

Kombinované tvary 

Základní tvary je moţno kombinovat pro dosaţení sloţitějších tvarů, stále však ještě se zachováním 

přijatelné efektivity výpočtů. První zjednodušená reprezentace ţidle na Obr. 6-27 se skládá ze dvou 

kvádrů a 4 kapslí, druhá pouze ze dvou kvádrů. 

Havok skládání tvarů umoţňuje pomocí třídy hkpListShape, která sdruţuje libovolné mnoţství 

dalších instancí tvarů. Základní tvar je vţdy definován v počátku souřadného systému, pokud je nutné 

jej ve výsledné skupině posunut nebo natočit, je „zabalen“ do tvaru hkpConvexTransformShape 

(libovolná transformace) nebo hkpConvexTranslateShape (pouze translace, vyšší rychlost). 

Složité tvary 

Někdy není moţno těleso vhodně nahradit kombinací základních tvarů a je nutno pouţít obecný 

sloţitý tvar. I pro tyto případy poskytuje Havok velkou škálu moţných řešení, od nejjednoduššího 

hkpConvexVerticesShape (určený polem vrcholů, ze kterých Havok vygeneruje konvexní obálku) 

aţ po velmi sloţitý hkpMoppBvTreeShape. 

Druhý jmenovaný tvar vyuţívá technologii MOPP (Memory Optimized Partial Polytope) vyvinutou 

společností Havok a umoţňuje efektivní detekci kolizí i pro velmi sloţité tvary definované obecnou 

trojúhelníkovou sítí, podobně jako jsou definovány modely pro vykreslování (podporuje dokonce i 

indexy). Při vytváření tohoto tvaru si připraví Havok hierarchii (strom) osově zarovnaných 

ohraničujících kvádrů (kapitola 5.7.2) pro dílčí skupiny trojúhelníků sítě a ty poté vyuţívá pro velmi 

rychlé vyloučení většiny trojúhelníků z dalšího výpočtu kolizí. 

Tvorba tělesa 

Jak bylo zmíněno v kapitole 6.8.6, je v RoboEngine instance objektu hkpRigidBody definujícího 

tuhé těleso součástí fyzikálního komponentu entity. Pro vytvoření a naplnění objektu nabízí 

RoboEngine třídu RigidBodyFactory, jejíţ všechny metody jsou statické a mají návratovou 

hodnotu typu ukazatel na hkpRigidBody. Kaţdá metoda vytváří určitý tvar tělesa a odpovídajícím 

způsobem naplní zároveň hmotnostní parametry i kolizní tvar. 

Podporovány jsou všechny výše uvedené základní i sloţité tvary. MOPP lze vytvořit načtením souboru 

.x, .stl nebo .obj, podobně jako mesh vizuální reprezentace (kapitola 6.6.5).  

Vizualizace kolizních tvarů 

Při tvorbě fyzického komponentu entity je tvar tělesa definovaný pro kolize pouţit i pro vytvoření 

vykreslitelného objektu Mesh, který je poté uloţen v členské proměnné m_collisionMesh objektu 

PhysicsComponent (Obr. 6-26) a můţe být pouţit pro vizualizaci kolizního tvaru namísto 

skutečného detailního tvaru entity.  

Pro tvorbu těchto trojúhelníkových sítí jsou vyuţívány dle potřeby parametrické modely z Obr. 6-19 

odpovídající základním nebo kombinovaným kolizním tvarům, nebo i tvorba sítě ze souboru, pokud je 

pouţit kolizní tvar MOPP. Modely jsou vytvářeny s jedinou podskupinou, barva materiálu je náhodná, 

rozlišuje však typ tělesa (pohyblivá tělesa mají barvu z rozsahu zelená aţ modrá, statická tělesa 

z rozsahu ţlutá aţ fialová). 
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Obr. 6-28 Porovnání běţného zobrazení a vizualizace kolizních tvarů 

6.9.4 Vazby a akce 

Vazby (constraints) umoţňují omezit pohyb dvou těles vůči sobě. Vazby mohou být vytvořeny ve 

světovém nebo lokálním souřadném systému. Podmínkou pro definici ve světovém souřadném 

systému je, ţe obě tělesa se během vytváření vazby nacházejí na odpovídajících pozicích. Osa a 

vztaţný bod vazby jsou pak rovněţ definovány jednoduše ve světovém systému. Při tvorbě v lokálním 

systému je nutno zadat osu i vztaţný bod pro kaţdé těleso zvlášť (v jeho lokálním systému) a Havok 

se po zahájení simulace pokusí vazbu „sloţit“ sjednocením vztaţných bodů a os. 

Havok umoţňuje poměrně jednoduchý ale zároveň výkonný způsob definice nových libovolně 

sloţitých vazeb, obsahuje však pochopitelně i připravené základní vazby: point-to-point (bod na bod), 

stiff spring (tuhá pruţina), hinge (rotace), limited hinge (omezená rotace), wheel (kolo), pulley 

(kladka), prismatic (translace), point-to-path (bod na křivce) a další. 

Akce (actions) určitým způsobem řídí chování tělesa. Podobně jako vazby, i akce lze snadno definovat 

zcela nové dle konkrétních potřeb. Mezi předpřipravené akce patří například pruţina a motor. 

Havok poskytuje i další moţnosti ovlivnění pohybu tělesa – přímým zavoláním příslušné metody 

objektu hkpRigidBody lze například: 

 změnit okamţitou polohu – můţe způsobit nestabilitu simulace, pokud se tím těleso dostane 

do výrazného průniku s jiným tělesem, 

 změnit okamţitou rychlost – způsobí „násilné“ přepsání aktuální rychlosti tělesa, 

 aplikovat lineární nebo rotační impuls – jedná se o působení síly koncentrované do jednoho 

simulačního kroku, výsledkem je odpovídající okamţitá změna rychlosti, 

 aplikovat sílu nebo rotační moment – působení síly vyvolá změnu zrychlení. 

Implementace 

RoboEngine obsahuje třídy Constraint a Action obstarávající veškeré činnosti spojené s vazbami a 

akcemi, statické metody těchto tříd umoţňují vytvoření instance pro jednotlivé typy vazeb nebo akcí. 

Třídy uchovávají kromě příslušného objektu systému Havok i ukazatele na obě ovlivněné entity 

(případně u některých akcí na jedinou entitu).  

 

Obr. 6-29 Zjednodušené schéma implementace vazeb a akcí 

Constraint

-m_constraint : hkpConstraintInstance

Entity

1 2
-m_action : hkpAction

Action Entity

1 1..2
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6.10 Virtuální scéna 

Virtuální scéna obsahuje mnoţinu entit a všechny další nezbytné informace určující výsledný vzhled 

scény, tedy například světla, typ stínů, aktivní kameru atd. 

V RoboEngine je scéna interpretována instancí třídy SceneManager. Za vytvoření a uchování těchto 

instancí je zodpovědná cílová aplikace, scéna je typicky členskou proměnnou třídy odvozené od 

ApplicationCore, viz schéma na Obr. 6-30. Aplikace by měla vlastnit minimálně jednu scénu, 

maximální počet však není omezen. Mezi více scénami lze libovolně přepínat – jednotlivé scény 

mohou například reprezentovat menu aplikace, běţné vykreslení atd. 

 

Obr. 6-30 Zjednodušené schéma scény 

6.10.1 Seznamy entit, vazeb a akcí 

Entity jsou hlavním obsahem scény. Entita není vázaná na konkrétní scénu a můţe tudíţ být součástí 

více scén.  

Scéna obsahuje vhodným způsobem uloţené ukazatele na jednotlivé entity. První moţností je prosté 

pole (např. vector) nebo seznam (např. list) entit, zde však je problematické vyhledání konkrétní 

entity podle jména (bylo by nutné postupně procházet celé pole). Jako lepší řešení se proto nabízí 

kontejner vyuţívající identifikaci prvků podle klíče, například map<string,Entity*>, kde klíčem 

je textový řetězec se jménem entity. Zde jiţ je moţno vyhledat poţadovanou entitu podle jména a pro 

menší scény se jedná o velmi vhodnou metodu. U scén s velkým mnoţstvím entit však můţe 

vyhledávání být pomalé, protoţe kontejner map je přinucen provádět porovnávání mnoha textových 

řetězců. 

RoboEngine proto vyuţívá pro uloţení entit tzv. hašovací tabulku (hash table), viz např. [73]. 

Rychlost vyhledání poţadované poloţky je pak nesrovnatelně vyšší, pouze za cenu nezbytné aplikace 

zvolené hašovací funkce na textový řetězec klíče. Zvolená implementace vyuţívá kontejner typu 

unordered_map<int,Entity*>, přičemţ celočíselná hašovací hodnota je vypočítávaná ze jména 

entity pomocí velmi výkonné funkce dle [74].  

Praktickým porovnáním rychlostí vyhledávání v kontejnerech map a unordered_map vychází, ţe 

hašovací tabulka je rychlejší pro kaţdou velikost kontejneru (mnoţství entit ve scéně) a se vzrůstající 

velikostí poměrný rozdíl v rychlostech roste, viz následující tabulka. 

Počet prvků 10 100 1000 10000 

Snížení času vyhledávání 
unordered_map vůči map 

44 % 67 % 78 % 84 % 

Tab. 6-2 Srovnání rychlosti vyhledávání v různých typech kontejnerů 

SceneManager

Application

ApplicationCore

1 1..*

Entity Constraint Action

1

*

1

*

1

*

Light

1 0..2

Camera
1

1
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Vazby a akce jsou ve scéně uloţeny v jednodušších kontejnerech map<string,Constraint*> a 

map<string,Action*>, neboť se u nich nepředpokládá časté vyhledávání a navíc těchto prvků bývá 

výrazně menší mnoţství.  

Přiřazení objektů do scény je prováděno pomocí metod AddEntity(), AddConstraint() a 

AddAction() objektu SceneManager. 

6.10.2 Světelné zdroje 

Současná verze RoboEngine podporuje maximálně dva dynamické světelné zdroje, kaţdý z nich typu 

bodový nebo vzdálený (kapitola 4.5.1). Kromě toho lze nastavit barvu ambientního světla scény. 

Dynamické světlo je reprezentováno jednoduchou třídou Light, jejíţ vlastnosti zahrnují typ světla, 

vektor světla (poloha pro bodové a směr pro vzdálené) a barvy difúzní a odrazové sloţky. 

Rozdílného způsoby vykreslení scény daného pouţitými typy světel se dosahuje volbou odpovídající 

techniky všech efektů vyuţívajících dynamické osvětlení. Kaţdá scéna si proto uchovává jméno 

vhodné techniky ve vlastnosti m_requiredTechniqueId a během vykreslování je tato technika 

nastavována ve všech efektech.  Při přidání světla do scény pomocí metody AddLight() objektu 

SceneManager je název vhodné techniky automaticky aktualizován. 

Způsob pojmenování technik dle typu světel je následující: 

 Point – jedno bodové světlo, 

 PointPoint – dvě bodová světla, 

 Directional – jedno vzdálené světlo, 

 DirectionalDirectional – dvě vzdálená světla, 

 DirectionalPoint – jedno bodové a jedno vzdálené světlo. 

Scéna si rovněţ uchovává informaci o zapnutí stínů. Pokud jsou stíny pouţívány, je na konec jména 

poţadované techniky dle výše uvedeného seznamu přidán ještě text Shadows. 

Není-li technika s daným jménem v efektu nalezena, jsou postupně hledány jiné nejvíce odpovídající. 

6.10.3 Kamery 

Virtuální kamera vyjadřuje způsob pohledu na scénu prostřednictvím své pohledové a projekční 

transformační matice. 

Tvorbu kamer provádí přímo cílová aplikace, objektu SceneManager aktivní scény je vţdy nutno 

nastavit aktuální kameru pomocí metody SetCamera(). Transformační matice této kamery budou 

poté pouţívány při vykreslování scény. 

RoboEngine pouţívá pro definici různých typů kamer hierarchii tříd dle Obr. 6-31. Na vrcholku je 

abstraktní třída Camera s vlastnostmi m_view, m_proj, m_viewProj (kombinovaná transformační 

matice) a m_eyePosition (vektor polohy objektivu kamery ve scéně). Abstraktní metody 

BuildView() a BuildProj() musí být implementovány odvozenými třídami. 

Druhá úroveň obsahuje abstraktní třídy PerspectiveCamera a OrthoCamera. Ty jiţ ve svých 

metodách BuildProj() definují konkrétní způsob tvorby projekční matice (perspektivní/rovnoběţné 

promítání). Jejich členské proměnné uchovávají hodnoty potřebné pro vytvoření těchto matic. 

Poslední úroveň jsou jiţ třídy, ze kterých je moţno vytvářet instance. Obsahují implementaci metody 

BuildView() podle konkrétního způsobu chování kamery ve scéně: 
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 OrbitCamera – vhodná pro sledování daného místa z různých úhlů. Vlastnostmi jsou: bod 

pohledu kamery (cíl), úhel pohledu kamery na cíl (azimut a elevace) a vzdálenost od cíle. 

Kamera obsahuje metody pro aktualizací hodnot pomocí myši. 

 FixedCamera – umoţňuje definovat polohu a natočení kamery libovolně zadanými vektory 

nebo světovou transformační maticí. Lze tak např. „připnout“ kameru na entitu scény. 

 TransitionCamera – pro vytvoření animovaného postupného přechodu mezi dvěma jinými 

kamerami. 

 ScreenCamera – kamera s rovnoběţným promítáním a normalizovanou velikostí zorného 

pole určená k vykreslování objektů do 2D prostoru obrazovky. 

 LightCamera – kamera pouţívaná pro vykreslování stínů metodou shadow mapping. 

Odvozením od PerspectiveCamera nebo OrthoCamera lze vytvořit libovolné další typy kamer. 

 

Obr. 6-31 Zjednodušená hierarchie typů kamer 

6.10.4 Optimalizace procesu vykreslení scény 

Vykreslení scény, resp. všech entit scény, je moţno provést velmi jednoduše podle následujícího 

pseudokódu: 

for each entity in scene 

 if entity has VisualComponent 

  for each subset in VisualComponent.Mesh 

   render subset 

Obr. 6-32 Pseudokód vyjadřující jednoduchý neoptimalizovaný postup vykreslení scény 

Tento algoritmus je však v obecném případě velmi neefektivní a můţe přinést znatelné sníţení 

rychlosti, protoţe dochází k časté změně textur a zejména efektů, coţ je relativně pomalá operace. Je 

proto lepší vytvořit vhodně seřazený seznam vykreslovaných objektů a tím změny efektů a textur co 

nejvíce minimalizovat. 

+BuildView()
+BuildProj()
+ComputeViewProj()

Camera

-m_view : Matrix
-m_proj : Matrix
-m_viewProj : Matrix
-m_eyePosition : Vec3

+BuildProj()

-m_aspect : float
-m_fov : float
-m_near : float
-m_far : float

PerspectiveCamera

+BuildProj()

-m_width : float
-m_height : float
-m_near : float
-m_far : float

OrthoCamera

+BuildView()
+MouseRotate()
+MouseTranslate()
+WheelZoom()

-m_target : Vec3
-m_yaw : float
-m_pitch : float
-m_distance : float

OrbitCamera

+BuildView()

-m_front : Vec3
-m_right : Vec3
-m_up : Vec3

FixedCamera

+BuildView()
+StartTransitionAnimation()
+AdvancePhase()

-m_front : Vec3
-m_right : Vec3
-m_up : Vec3
-m_phase : float
-m_startingEyePosition : Vec3
-m_camera2 : Camera

TransitionCamera

+BuildView()

-m_front : Vec3
-m_right : Vec3
-m_up : Vec3
-m_distance : float

LightCamera

+BuildView()

ScreenCamera
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Seznam vykreslovaných objektů 

Základním vykreslitelným elementem je jedna podskupina (subset) trojúhelníkové sítě. Při vytváření 

seznamu je proto nutné jít aţ na tuto rozlišovací úroveň a ne pouze celé trojúhelníkové sítě (resp. 

entity). 

RoboEngine zavádí pro reprezentaci základního elementu jednoduchou třídu Renderable, jejímiţ 

vlastnostmi jsou: odkaz na objekt Mesh, číslo podskupiny a odkaz na transformační komponent 

příslušné entity – coţ jsou všechny údaje potřebné pro vykreslení elementu. 

Po přidání všech entit do scény je pak naplněno dynamické pole typu vector<Renderable> 

základními elementy všech viditelných entit. Toto pole je poté seřazeno funkcí std::sort podle 

následujícího klíče: 

1. Seřazení podle typu efektu. Pokud je efekt stejný, řadí se podle kroku 2. 

2. Seřazení podle druhotné textury (světelná mapa atd.). Pokud je stejná (nebo neexistuje), řadí 

se podle kroku 3. 

3. Seřazení podle primární (difúzní) textury. Pokud je stejná, řadí se dle kroku 4. 

4. Seřazení podle materiálu. 

Vykreslení seznamu 

Při vykreslování podle seznamu jiţ pak lze velmi rychle procházet jednotlivé prvky pole, přičemţ 

odpadá rozlišování viditelných entit – entity nevlastnící VisualComponent vůbec v seznamu nejsou. 

Následující pseudokód znázorňuje postup vykreslování dle setříděného seznamu – je vţdy 

kontrolováno, zda se příslušná vlastnost objektu Renderable liší od hodnoty předchozího objektu, a 

zda je tudíţ potřeba provést její nastavení. Díky setřídění bude těchto změn výrazně méně.  

for each renderable in scene.list { 

 if renderable.effect != previous_renderable.effect { 

  setEffect(effect) // potenciálně pomalá operace (nastavení efektu) 

  if effect.currentTechnique != scene.requiredTechnique 

   effect.setTechnique(scene.requiredTechnique) 

 } 

 if renderable.world != previous_renderable.world  

  effect.setTransformMatrices(renderable.world, camera.viewProj) 

 if renderable.material != previous_renderable.material  

  material.apply() // potenciálně pomalá operace (nastavení textury) 

 render renderable.mesh[subset]  

} 

Obr. 6-33 Pseudokód vyjadřující postup vykreslování scény dle tříděného seznamu elementů 

Další možná vylepšení 

Uvedená metoda provádí aktualizaci seznamu pouze v případě přidání nebo odebrání entity, coţ 

většinou nastává pouze na začátku aplikace. Rychlost třídění seznamu proto nehraje ţádnou roli. 

Seznam obsahuje všechny vykreslitelné entity ve scéně, bez ohledu na to, zda jsou v danou chvíli 

skutečně viditelné aktivní kamerou. Ke skrytí objektu před kamerou můţe dojít ze dvou důvodů: 

 objekt leţí mimo zorné pole kamery (komolý jehlan zobrazení), grafickou pipeline pak 

prochází aţ do fáze ořezání (viz kapitola 4.4.4), 

 objekt je skryt za jinými objekty, pipeline prochází aţ do testu hloubky (kapitola 4.4.7). 
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Zejména u velmi rozsáhlých scén můţe přinést znatelné vylepšení výkonu, pokud se tyto neviditelné 

objekty nevykreslují vůbec. Je však zřejmé, ţe v tomto případě je jiţ nutno seznam vykreslovaných 

elementů aktualizovat kaţdý snímek, pokud se změnil úhel pohledu kamery. Aby optimalizace měla 

smysl, musí být čas ušetřený při vykreslování větší neţ čas vynaloţený na detekci neviditelných 

objektů a aktualizaci seznamu. 

RoboEngine v současné verzi vzhledem k jeho cílení na relativně omezené scény tuto náročnou 

optimalizaci neprovádí, protoţe by vedla spíše ke sníţení výkonu.  

6.11 Ostatní subsystémy 

6.11.1 Správce událostí 

Tento systém poskytuje transparentní způsob vzájemné komunikace různých modulů engine, vhodný 

zejména pro rozesílání zpráv neboli událostí. Je vyuţit princip tzv. posluchačů událostí – kterýkoliv 

objekt se můţe registrovat pro poslech zvoleného druhu události a bude poté automaticky o všech 

těchto událostech informován. Ústředním objektem systému je singleton EventManager.  

Události 

Událost je specifikována instancí třídy Event nebo třídy od ní odvozené. Třída Event obsahuje pouze 

jednu vlastnost vyjadřující typ události (celočíselná hodnota určená jako poloţka seznamu enum). 

Pokud je kromě typu události nutné určit ještě nějaké dodatečné informace vztaţené k události, můţe 

být pouţita odvozená třída. RoboEngine obsahuje několik předdefinovaných, další je však moţno dle 

potřeby přidat. Mezi předdefinovanými událostmi jsou i tři obecné, obsahující 1 aţ 3 argumenty 

libovolného datového typu (implementováno strukturou Variant vyuţívající union). 

 

Obr. 6-34 Zjednodušená struktura tříd událostí 

Registrace posluchačů událostí 

Jak jiţ bylo zmíněno, můţe se pro poslech událostí registrovat libovolný objekt aplikace. Tento objekt 

musí obsahovat členskou funkci (metodu), která bude následně automaticky volána při výskytu 

registrované události (princip tzv. callback metody).  Metoda má předepsaný formát hlavičky – 

vstupní hodnota je reference na objekt Event a návratová hodnota je bool: 

bool JmenoMetody(Event &e) 

Registrace probíhá přes metodu RegisterListener() singletonu EventManager, argumenty 

vyjadřují typ události, ukazatel na instanci objektu a ukazatel na členskou callback metodu objektu. 

Event
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-arg1

Event1

-arg1
-arg2

Event2
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-arg2
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Event3
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-buttons
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Například pro registraci metody OnKeyDown() aktuální instance objektu Application pro poslech 

událostí EVENT_KEYDOWN stačí zavolat: 

EventManager::Get().RegisterListener(EVENT_KEYDOWN, this,  

                                     &Application::OnKeyDown); 

Metoda zpracovávající událost můţe svou návratovou booleovskou hodnotou ovlivnit další rozesílání 

zprávy – pokud vrátí true, znamená to, ţe zpráva byla tímto posluchačem plně vyuţita a dalším 

případným posluchačům jiţ nemá být rozesílána. 

Generování událostí 

Poslat zprávu (vygenerovat událost) lze z kteréhokoliv místa aplikace zavoláním příslušné metody 

singletonu EventManager, např. následující zápis pošle událost typu EVENT_TEST s jedním 

celočíselným parametrem rovným 6: 

EventManager::Get().SendEvent(Event1(EVENT_TEST, 6)); 

Metoda SendEvent způsobí okamţité předání zprávy ke zpracování všem posluchačům – budou 

zavolány jejich callback metody a aţ poté bude pokračovat vykonávání kódu dalším řádkem. 

Další moţností zaslání zprávy je její umístění do fronty zpráv pomocí metody QueueEvent(), která 

má syntaxi podobnou metodě SendEvent, obsahuje však ještě další parametr – čas doručení. Pokud je 

čas doručení nulový, bude zpráva doručena později tentýţ snímek, na přesně určeném místě (viz 

volání metody DispatchEvents() na Obr. 6-5). Je-li čas nenulový, bude zpráva doručena se 

zadanou prodlevou, coţ lze vyuţít pro různé časovače apod. 

Seznam posluchačů událostí 

Objekt EventManager si uchovává seznam všech registrovaných posluchačů v kontejneru typu 

multimap<EVENT_TYPE,BaseListenerSlot*>. Při poţadavku na zaslání zprávy jsou v tomto 

kontejneru vyhledáni všichni posluchači dle klíče neboli dle typu zprávy. C++ neumoţňuje univerzální 

způsob uloţení ukazatelů na členské metody různých tříd, proto je implementována speciální třída 

šablony, která tuto funkcionalitu poskytuje: 

class BaseListenerSlot 

{ 

public: 

  virtual bool operator()(Event&) const = 0; 

}; 

 

template<typename T> 

class ListenerSlot : public BaseListenerSlot 

{ 

public: 

 typedef bool (T::*F)(Event&); 

 ListenerSlot(T* object, F function) :  

  m_object(object), m_function(function) { } 

 bool operator()(Event& e) const { return (m_object->*m_function)(e); } 

private: 

  T* m_object;    // ukazatel na objekt 

  F  m_function;  // ukazatel na metodu objektu 

}; 

Obr. 6-35 Implementace třídy umoţňující uchování ukazatele na metodu libovolného objektu 
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A odpovídající implementace metody RegisterListener() objektu EventManager: 

template<typename T> 

void RegisterListener(EVENT_TYPE eventType,  

                                      T* obj, bool (T::*function)(Event&)) 

{ 

 m_listeners.insert(std::pair<EVENT_TYPE, BaseListenerSlot*>(eventType,  

                                     new ListenerSlot<T>(obj, function))); 

}; 

Obr. 6-36 Implementace obecně pouţitelné metody pro přidání posluchače události 

6.11.2 Měření času 

Přesné měření času je v aplikaci nezbytné především kvůli fyzikálním výpočtům, které časovou 

základnu vyţadují, ale i pro různé animace (např. natáčení kamery). Všechny operace týkající se času 

poskytuje v RoboEngine objekt Clock. 

Základním časovým údajem je délka trvání jednoho snímku aplikace dt [s], coţ je vlastně inverzní 

hodnota údaje FPS (frames per second – snímky za sekundu). Právě hodnota dt je předávána systému 

Havok při poţadavku na provedení dalšího kroku výpočtu.  

Omezení počtu snímků aplikace 

Výpočetní jádro Havoku preferuje co nejmenší kolísání hodnoty dt, proto je vhodné dosáhnout 

konstantního FPS aplikace se zvoleným dt. Maximální FPS aplikace je omezené výkonem počítačové 

sestavy, respektive náročností zobrazované scény. Tato hodnota je tudíţ velmi proměnlivá, dokonce i 

na stejném počítači (náročnost vykreslování se mění i podle polohy kamery). Pro dosaţení 

konstantního FPS je proto nezbytné provést softwarové omezení FPS na niţší hodnotu, u které je 

zaručeno, ţe počítač ji svým výkonem vţdy dosáhne nebo překročí. 

Jak je zřejmé z Obr. 6-5, metoda Update() objektu Clock volaná na začátku kaţdého průběhu hlavní 

smyčky aplikace zabrání skutečnému provedení snímku (tedy výpočtům a vykreslování), pokud je 

vrácena hodnota false. To nastane, je-li čas od předchozího volání Update() příliš malý a 

výsledkem by tak bylo příliš velké FPS. 

Pro přesné měření dt je pouţita funkce operačního systému QueryPerformanceCounter(), která 

měří čas s rozlišením na cykly procesoru. 

Časové osy 

Třída Clock obsahuje dvě nezávislé časové osy – reálný čas a virtuální čas. Reálný čas je počítán od 

spuštění aplikace a obsahuje skutečné hodnoty. Naproti tomu virtuální čas můţe běţet jinou rychlostí 

nebo být úplně pozastaven. Hodnota dt virtuálního času je pouţívaná pro fyzikální simulace, takţe je 

moţno simulaci spustit zpomaleně nebo pozastavit a krokovat, zatímco skutečný čas běţí dále. 

Další funkce 

Třída Clock rovněţ zajišťuje počítání vykreslených snímků aplikace a stopky vhodné pro měření 

délky vykonávání určitého kódu, např. pro měření časové náročnosti určitého algoritmu. 
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6.11.3 Zpracování výjimek 

Výjimky (exceptions) jsou speciální situace vzniklé za běhu aplikace, které vyjadřují určitý chybový 

stav. Nejedná se o nečekanou chybu v programu, ale o potenciálně očekávanou (i kdyţ nechtěnou) 

chybu například ve vstupních datech, nenalezení poţadovaného souboru na disku, vyčerpání volné 

paměti atd.  

Pro ošetření výjimek v RoboEngine byla zvolena metoda strukturované obsluhy výjimek. Výjimka je 

reprezentovaná jako objekt – instance třídy Exception odvozené od std::exception.  

Vyvolání výjimky 

Pokud je potřeba výjimku vyvolat (např. jako reakci na zjištěná chybná data zadaná uţivatelem), je 

instance vytvořena a je zavolán příkaz throw. RoboEngine pro vyvolání výjimky poskytuje makro 

usnadňující tento proces: 

#define EXCEPTION(text) throw Exception(text,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__); 

kde první argument konstruktoru Exception (a jediný argument makra) vyjadřuje libovolný text 

popisující chybu, zatímco další tři argumenty (jméno souboru, jméno funkce a číslo řádku na kterém 

chyba vznikla) jsou automaticky vyplněny makry překladače. Konstruktor provádí pouze zapsání 

chyby včetně přesného místa výskytu do logu aplikace. 

Zachycení výjimky 

Způsob zachycování výjimek závisí na cílové aplikace, nejjednodušší řešení můţe spočívat například 

v rozšíření kódu uvedeného na Obr. 6-4 následujícím způsobem: 

int WINAPI WinMain (HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) 

{ 

 Application app; 

 try { 

  app.Run(); 

 } 

 catch (Exception& e) { 

  MessageBoxA(NULL, e.GetFullDescription().c_str(), "Chyba RoboEngine",            

                        MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL | MB_TOPMOST); 

 }  

 return 0; 

} 

Obr. 6-37 Rozšíření hlavní funkce aplikace pro zachycení výjimek 

Tato modifikace způsobí zachycení všech výjimek funkcí WinMain(), vypsání textu chybového 

hlášení do dialogového okna a ukončení aplikace. 

Chyby Direct3D 

Většina funkcí a metod objektů Direct3D vrací speciální kód typu HRESULT (celé číslo) vyjadřující 

úspěšnost operace – kladné číslo nebo 0 je úspěch, záporné číslo je chyba, přičemţ hodnota čísla pak 

vyjadřuje i druh chyby. Z toho vyplývá, ţe pokud není návratová hodnota kontrolována, aplikace 

poběţí dál i po selhání některé operace, coţ můţe vyvolat řetězovou reakci a následný pád. 
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Pro usnadnění kontroly návratové hodnoty všech kritických funkcí bylo vytvořeno následující makro, 

které v případě zjištění záporné návratové hodnoty (pomocí makra FAILED) vyvolá výjimku: 

#define HR(x) { \ 

 HRESULT hr = x; \ 

 if (FAILED(hr)) { \ 

  throw Exception(hr, #x, __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__); \ 

 } \ 

} 

Obr. 6-38 Makro pro kontrolu návratové hodnoty funkcí Direct3D 

Praktické pouţití makra je pak velmi jednoduché, stačí volanou funkci „obalit“ do HR, např.: 

HR(m_device->EndScene()); 

6.11.4 Pomocné moduly 

Vytváření protokolu aplikace 

Singleton LogManager umoţňuje velmi jednoduché zapisování libovolných textových informací do 

tzv. logu (protokolu) aplikace, coţ je prostý textový soubor. 

Textový soubor se jménem log.txt je vţdy při startu aplikace vyprázdněn a opatřen hlavičkou. Pro 

následné zapsání jednoho záznamu stačí zavolat metodu LogMessage nebo LogFormattedMessage 

objektu LogManager. Na začátek řádku je vţdy přidán i čas uplynulý od startu aplikace. 

Do logu jsou zapisovány automaticky například následující údaje: důleţité fáze chodu aplikace 

(dokončení inicializace, spuštění hlavní smyčky atd.), výjimky, vytváření entit a komponentů, 

vytváření a uvolňování prostředků. 

Nástroje a ladící prostředky 

Objekt TextWriter poskytuje jednoduchý způsob vypisování textu na obrazovku. Vnitřně vyuţívá 

prostředek typu Font. 

Objekt DebugDrawManager umoţňuje snadné vykreslování pomocných obrazců do scény 

z libovolného místa aplikace. Třída si vytváří v kaţdém snímku frontu obrazců a ty poté společně 

zobrazí při vykreslování scény. Vykreslit je moţno úsečku určenou dvěma body, vektor určený 

počátek a směrem (vykreslený jako šipka), bod určený polohou (vykreslený jako kříţek) a souřadný 

systém určený transformační maticí (vykreslený jako osový kříţ s barevným odlišením os). 

Modul StringTools je skupina několika funkcí specializovaných na pokročilé operace s textovými 

řetězci, například převod řetězce na různé jiné datové typy, rozdělení řetězce podle vybraného znaku, 

odstranění prázdných znaků z konců řetězce atd. 
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7. Simulace mobilních robotů 

Vytvoření vlastního simulátoru mobilních robotů je jedním z hlavních cílů této disertační práce. 

Poţadavky kladené na simulaci lze rozdělit do dvou velkých skupin: 

 fyzika pohybu (jízdní vlastnosti, chování na různém terénu, stabilita, schopnost vyhýbání se 

různým překáţkám, poloměr zatáčení a ovladatelnost obecně, rychlost, výkon…), 

 navigace (schopnost řízení robotu operátorem pouze s pomocí zpětné vazby z kamerového a 

senzorického subsystému, ověření potřebného mnoţství, umístění a typu kamer, přínosnost 

stereovize…). 

Některé výsledky prezentované v této kapitole byly jiţ publikovány v [75] a [76]. 

7.1 Úvod 

Simulační software pro mobilní roboty je postaven na obecně pouţitelném kódu RoboEngine 

popsaném v kapitole 5 a dále jej doplňuje o několik subsystémů specifických pro tuto konkrétní 

aplikaci. Výsledný produkt byl nazván RoboSim. 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 6.2.1, je pro vyuţití RoboEngine potřeba vytvořit třídu odvozenou od 

abstraktní třídy ApplicationCore a implementovat její virtuální metody. Tato odvozená třída se 

jmenuje RoboSim a je ústředním bodem celého simulačního software. 

 

Obr. 7-1 Struktura aplikace RoboSim 

V metodě OnInit() registruje objekt RoboSim své metody OnKeyDown() a OnKeyUp() jako 

posluchače událostí stisku a uvolnění kláves, coţ je poté pouţito pro umoţnění ovládání některých 

funkcí simulátoru z klávesnice. 

Objekt je dále vlastníkem instance správce scény SceneManager, několika potřebných kamer 

(zejména OrbitCamera pro volné sledování scény) a dvou specifických tříd – InputLibrary pro 

zpracování vstupu z pákových ovladačů a zejména důleţité třídy Robot vyjadřující chování mobilního 

robotu a uchovávající kolekci objektů kamer, ovladačů a senzorů robotu. 

ApplicationCore

RoboSim

RoboEngine

InputLibrary Robot SceneManager

Camera Controller Sensor

*

1

* *

1
1
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7.2 Simulace kinematiky a dynamiky pohybu 

Komplexní simulace Newtonovy fyziky mobilního robotu je dosaţeno správným vyuţitím 

RoboEngine, který v sobě zahrnuje výkonný fyzikální engine Havok. Mobilní robot je nutno rozdělit 

na jednotlivé části (minimálně na šasi podvozku a jednotlivá kola) a kaţdou z těchto částí definovat 

jako samostatnou entitu s vhodně nastaveným fyzikálním komponentem popisujícím vlastnosti tuhého 

tělesa a vizuálním komponentem popisujícím vzhled modelu při vykreslování. Entity jsou poté 

spojeny vhodnou fyzikální vazbou a některá kola doplněna o fyzikální akci (pohon).  

Po umístění takto definovaného mobilního robotu do virtuálního prostředí obsahujícího rovněţ entity 

s fyzikálním komponentem (minimálně podlahu nebo zem) je „automaticky“ zajištěna komplexní 

simulace chování robotu. 

7.2.1 Vazby kol robotu 

Hlavními prvky kolového mobilního robotu jsou kola. Nejvhodnější tvar pro detekci kolizí kola je ve 

většině případů válec. Pro vytvoření vazby kola s podvozkem lze pouţít zejména hinge (rotační kloub 

s pevnou osou rotace) nebo wheel (kolo).  

Jak je zřejmé z názvu druhé zmíněné vazby, jedná se o speciální druh komplexní vazby vhodný pro 

simulaci kola. Vazba umoţňuje tři stupně volnosti – dvě rotace a jednu translaci. První stupeň volnosti 

je rotace kolem osy neboli hřídele kola (obvykle orientované vodorovně), druhá rotace je kolem 

libovolné jiné osy (obvykle svislé) a umoţňuje zatáčení kola. Translační stupeň volnosti kolem další 

osy (obvykle svislé nebo téměř svislé) poskytuje moţnost odpruţení kola. 

Simulace odpruţení je rovněţ součástí vazby wheel, jeho chování je určeno silou pruţiny, 

koeficientem útlumu tlumiče a mechanickými limity pohybu podél translační osy. Pro roboty 

s pevným zavěšením kol lze tuto funkci vyřadit z činnosti. 

 

Obr. 7-2 Komplexní vazba pro simulaci kola 

7.2.2 Pohony 

Pro přesnější simulaci chování reálných pohonů kol mobilních robotů obvykle realizovaných pomocí 

stejnosměrného motoru byla vytvořena vlastní akce DCMotorAction. Ta aplikuje na příslušné tuhé 

těleso (kolo) virtuální krouticí moment vypočítaný podle teoretické charakteristiky DC motoru a 

vynásobený celkovým konstantním převodovým poměrem mezi motorem a kolem. Typická křivka 

charakteristiky DC motoru [7] je zobrazena na Obr. 7-3 a můţe být popsána vztahem: 

 1s

n

 (7.1) 
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kde τ je krouticí moment motoru, ω je úhlová rychlost a τs, ωn jsou parametry motoru (moment při 

zastavení a otáčky bez zátěţe). Vazba v kaţdém simulačním kroku zjistí rychlost otáčení kola, 

vypočítá odpovídající krouticí moment a ten aplikuje na příslušné kolo. 

 

Obr. 7-3 Charakteristika stejnosměrného motoru 

Rychlost pohybu je řízena podobně jako ve skutečnosti, tedy změnou napětí (typicky pomocí pulzně-

šířkové modulace), coţ je reprezentováno odpovídající modifikací křivky motoru (viz Obr. 7-3). 

7.3 Flexibilní definice scény 

Jedním z hlavních poţadavků na výsledný simulátor mobilních robotů je jeho univerzálnost, tedy 

moţnost definovat kdykoliv nejen nové roboty, ale i celé testovací scény. RoboEngine zajišťuje 

dostatečnou podporu pro obecné scény s libovolným mnoţstvím entit různých typů, scénu je však 

moţno vytvářet pouze z kódu, coţ by znamenalo nutnost opětovné kompilace aplikace při kaţdé 

změně. To naprosto odporuje záměru, aby byl simulátor pouţitelný i osobou, která není zběhlá 

v programování. 

Vytvoření komplexního grafického editoru scény by tyto problémy sice vyřešilo, stále však zůstává 

otázka, jak takto navrţenou scénu uchovat pro pozdější pouţití. Je proto nezbytné zavést nějaký 

vhodný způsob zápisu scény do souboru. 

Zde se nabízí několik hlavních moţností: 

 Vyuţití tzv. serializace, kdy jsou na disk vhodným způsobem zapsány přímo paměťové bloky 

všech potřebných objektů a proměnných a později je moţno je opět vytvořit a naplnit. 

 Zápis pomocí zvolené syntaxe, která můţe být binární (úsporná, ale nečitelná pro člověka) 

nebo textová. 

Všechny uvedené metody mají svá pro a proti. Zvolena byla poslední uvedená, zejména kvůli 

moţnosti jednoduché editace nebo i vytváření výsledných souborů v libovolném textovém editoru. 

7.3.1 Volba syntaxe 

Pro zápis definice scény do textového souboru by bylo moţno vyuţít některé existující univerzální 

značkovací jazyky, například standardizovaný XML (Extensible Markup Language). Ten však 

vyţaduje zbytečně sloţitou syntaxi, je příliš „upovídaný“ a především poněkud náročný na čtení jak 

lidským uţivatelem, tak programem při následné rekonstrukci scény dle souboru. 

Byla proto vyvinuta vlastní velmi jednoduchá a úsporná syntaxe specializovaná na dané pouţití.  
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Komentáře 

Syntaxe zápisu komentářů neboli libovolných poznámek ignorovaných při následném čtení 

programem je podobná jako v jazyce C++, i kdyţ poněkud omezenější. Za komentář se povaţuje 

kaţdý řádek, který začíná dvojicí lomítek //, případné prázdné znaky před lomítky se vypouštějí. Celý 

blok textu lze označit za komentář uzavřením do symbolů /* a */, které vţdy musí stát na 

samostatném řádku. 

Objekty 

Soubor se skládá z jednotlivých obecných objektů zapsaných pomocí následující syntaxe: 

 typObjektu "jméno" { 

  parametr1:   hodnota(y) 

  parametr2:   hodnota(y) 

  … 

  parametrX:   hodnota(y) 

 } 

První řádek vţdy obsahuje typ objektu, následovaný mezerou a volitelným jménem objektu 

v uvozovkách. Posledním znakem musí být otevírací sloţená závorka. 

Další řádky pak obsahují libovolný počet parametrů, kaţdý začíná označením daného parametru 

následovaným dvojtečkou a libovolnými prázdnými znaky (tabulátor, mezera – pro přehlednost kódu). 

Poté je uvedena hodnota nebo hodnoty parametru v příslušném formátu dle typu parametru. 

Definice objektu končí uzavírací sloţenou závorkou umístěnou na samostatném řádku. 

7.3.2 Entity 

Entita je nejdůleţitějším objektem. Typ objektu je entity, pokud není uvedeno jméno, je 

vygenerováno automaticky. Příklad zápisu jednoduché a naopak poměrně komplexní entity: 

 entity "jednoducha" { 

  mesh:        "background.x" 

 } 

 entity "komplexni" { 

  mesh:  cylinder("valec1", 0.065, 0, 0,    0.0825,   20) 

  material:    0.8, 0.5, 0.5,    1.0,     50.0 

  position: -0.175, 0.0, 0.270 

  shape:       cylinder(0.065, 0, 0,    0.0825) 

  shell:       0.02 

  mass:        1 

  friction:    2.0 

  group:       1 

 } 

7.3.3 Transformační komponent 

Transformační komponent je entitě přiřazen, pokud je pouţit alespoň jeden z parametrů position a 

rotation. Oba parametry mají hodnotu vyjádřenou jako tříprvkový vektor – tedy sled tří čísel 

oddělených čárkou. Parametr position vyjadřuje polohu entity ve světovém souřadném systému, 

rotation vyjadřuje natočení pomocí azimutu, elevace a rotace (yaw, pitch, roll). Je-li číslo ukončeno 

písmenem D, je hodnota brána ve stupních. 
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7.3.4 Vizuální komponent 

Model 

Pro vytvoření vizuálního komponentu musí být přítomen parametr mesh. Pro pouţití modelu ze 

souboru (.x, .obj nebo .stl) je potřeba nakopírovat příslušný soubor do sloţky Assets\Models a 

pouţít syntaxi parametru dle následujícího příkladu: 

 mesh:   "chassis.stl" 

Tento zápis je moţno pouţít i pro vyuţití jiţ existujícího pojmenovaného modelu. 

Pro parametricky vytvářené tvary lze pouţít některý z následujících zápisů: 

 mesh:   box("name1",  10.0, 0.5, 10.0) 

 mesh:   cylinder("name2",  10.0, 0, 0,   1.0,    20) 

 mesh:   sphere("name3",  1.0,    20, 20) 

 mesh:   capsule("name4",  10.0, 0, 0,   1.0,    20, 20) 

kde před závorkou je klíčové slovo vyjadřující typ tělesa a v závorce jednotlivé argumenty, přičemţ 

první je vţdy řetězec se jménem výsledného modelu (pro jeho případné opětovné pouţití). Další 

argumenty představují:  

 pro kvádr – velikosti kvádru podél jednotlivých os, 

 pro kouli – poloměr koule, hustota sítě ve dvou směrech, 

 pro válec – první trojice hodnot vyjadřuje orientaci osy válce a zároveň výšku válce (dvě 

z hodnot vţdy musí být nulové), následuje poloměr a hustota sítě v jednom směru, 

 pro kapsli – podobné jako válec, hustota sítě je ale určena dvěma hodnotami. 

Upřesnění vzhledu 

Materiál modelu lze definovat následujícím způsobem (povinné pro parametrické modely): 

 material:    1.0, 0.5, 0.5,    0.5,     20.0 

kde první trojice argumentů určuje barvu (sloţky RGB v rozsahu 0 aţ 1), následuje úroveň odlesků (0 

aţ 1) a ostrost odlesků. 

Další moţné parametry ovlivňující vzhled modelu jsou: 

   effect:     "custom_effect.fx" (pro specifikaci určitého .fx souboru), 

   lightmap:   "obrazek.jpg" (pro specifikaci světelné mapy), 

   envmap:     "obrazek.dds" (pro specifikaci odrazové mapy), 

   textures:   "obr1.jpg","obr2.jpg" (pro určení dalších potřebných textur), 

   castShadows: no (volba vrhání stínů), 

   visible:     no (volba viditelnosti modelu pro kameru). 
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7.3.5 Fyzikální komponent 

Základní kolizní tvary 

Pro vytvoření fyzikálního komponentu musí být přítomen parametr shape určující tvar tuhého tělesa 

pro detekci kolizí. Základní tvar lze určit některým z následujících zápisů: 

 shape:   box(10.0, 0.5, 10.0) 

 shape:   cylinder(10.0, 0, 0,   1.0) 

 shape:   sphere(1.0) 

 shape:   capsule(10.0, 0, 0,   1.0) 

kde význam argumentů je podobný jako u vizuálního komponentu, pouze jsou vypuštěna jména a 

hustoty trojúhelníkové sítě. 

Pro specifikaci obálky (shell) je určen parametr shell, například: 

 shell:   0.02 

Kombinované a složité kolizní tvary  

Pro vytvoření tělesa sloţeného ze základních tvarů slouţí následující syntaxe (příklad): 

 shape:       compound() 

 subshape1:   box(0.21, 0.135, 0.625)  

 subshape2:   box(10.0, 0.087, 0.1), rotation(0, 45D, 0) 

 subshape3:   sphere(0.055), position(0, 0.0675, -0.1145) 

kde první řádek označuje typ compound (sloţené těleso). V případě uvedení tohoto řádku jsou hledány 

postupně jednotlivé sloţky tělesa uvedené v parametrech subshape1, subshape2 atd. Kaţdá sloţka 

je definována svým základním tvarem a volitelně i svou relativní polohou (position) a/nebo rotací 

(rotation) vzhledem k celku. Rovněţ je moţno zadat pro sloţku i vlastní hodnotu obálky uvedením 

například shell(0.002). 

Vytvoření komplexního kolizního tvaru přímo dle modelu v souboru (.x, .obj nebo .stl) je moţno 

jedním z následujících zápisů: 

 shape:       mesh("model.obj") 

 shape:       convex("model.obj") 

kde první způsob vytvoří plnohodnotnou reprezentaci tvaru pomocí MOPP, zatímco druhý 

automaticky vygeneruje konvexní obálku modelu (tvar bude odlišný od obsahu souboru, pokud byl 

model konkávní). 

Filtrování kolizí 

Pokud je potřeba vypnout detekce kolizí mezi několika entitami, je nutné umístit tyto entity do stejné 

skupiny pomocí parametru group s číslem skupiny, například: 

 group:   2 

Fyzikální vlastnosti tělesa 

Fyzikální vlastnosti tělesa jsou určeny následujícími parametry: 

   mass:  1.0 (hmotnost v kilogramech, nulová hmotnost vyjadřuje nehybné těleso), 
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   friction:  0.2 (koeficient tření), 

   restitution:  0.7 (koeficient restituce – míra ztráty energie při odrazu), 

   angDamping:  2.1 (tlumení rotace – míra ztráty energie při pohybu). 

7.3.6 Vazby a akce 

Fyzikální vazby jsou definovány objektem typu constraint. Obecná syntaxe pro vytvoření vazby ve 

světovém a lokálním souřadném systému (viz kapitola 6.9.4) vyplývá ze vzorového příkladu: 

constraint "kloub1" { 

 type:       hinge 

 entityA:    "wheelFR" 

 entityB:    "chassis" 

 pivot:      0.1425, 0, 0.270 

 axis:       1, 0, 0 

} 

constraint "kloub2" { 

 type:       hinge 

 entityA:    "wheelFR" 

 entityB:    "chassis" 

 pivotA:     0.1, 0, -0.1 

 pivotB:     0, -0.2, 0 

 axisA:      1, 0, 0 

 axisB:      0, 1, 0 

} 

Obecnými parametry jsou typ vazby (type), jména dvou entit (entityA a entityB), vztaţný bod 

(jediný pivot pro vazbu ve světovém systému a dva samostatné pivotA, pivotB pro lokální systém) 

a osa vazby (rovněţ jediná axis nebo dvojice axisA, axisB). Některé vazby vyţadují další 

specifické parametry. 

Typy vazeb 

Podporovány jsou následující vazby (parametr type): 

 fixed – pevné spojení těles (nevyţaduje definici ţádné osy), 

 hinge – rotační kloub, 

 limitedHinge – rotační kloub s omezeným úhlem rotace, k obecným parametrům přidává 

ještě parametr limits obsahující dva mezní úhly, volitelný parametr friction udávající 

tření ve vazbě a v případě vytváření v lokálním souřadném systému i další dvojici os 

(limitAxisA, limitAxisB) určující způsob odměřování limitů, 

 servo – vnitřně implementováno jako limitedHinge s integrovaným pohonem typu „řízení 

polohy“, parametry jsou shodné s limitedHinge, 

 wheel – vazba typu kolo, k obecným parametrům přidává osu suspension (shodná osa pro 

odpruţení a zatáčení), parametr limits (minimální a maximální pohyb podél osy odpruţení), 

strength (síla pruţiny) a damping (tlumení odpruţení). 

Akce 

Pro vytvoření fyzikální akce (pohonu) je moţno pouţít buď výše uvedenou vazbu typu servo nebo 

speciální objekt typu action, například: 
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action "motor_wheel_left" { 

 type:        DCmotor 

 entity:      "wheel_left"  

 noloadSpeed: 20.0f 

 stallTorque: 4.0f 

} 

Parametr type určuje typ vazby (DCmotor), entity označuje jméno poháněné entity (musí jiţ být 

vytvořena), noloadSpeed je hodnota úhlové rychlosti na prázdno a stallTorque je krouticí 

moment při zastavení. 

Vazby bez fyzikální simulace 

Objekt link představuje speciální typ vazby implementovaný vnitřně pomocí hierarchického 

komponentu, tedy bez fyzikální simulace. Tento typ vazby je určen pro pouţití na entitu neobsahující 

fyzikální komponent a poskytuje oproti fyzikálním vazbám stoprocentní přesnost a stabilitu. 

Příklad zápisu: 

link "camerastand_bottom" { 

 type:       rotation 

 entity:     "camerastand_bottom" 

 parent:     "chassis" 

 axis:       0, 1, 0 

 pivot:      0, 0.0675, -0.1145 

} 

Parametr type vyjadřuje typ vazby (rotation pro rotační nebo translation pro translační). 

Parametr entity označuje entitu, která bude vazbou řízena (nesmí mít fyzikální komponent), zatímco 

parent označuje nadřazenou entitu (ta fyzikální komponent mít můţe). Pomocí axis a pivot je 

specifikován vztaţný bod a osa vazby. 

7.3.7 Nastavení dalších vlastností scény 

Světelné zdroje ve scéně lze specifikovat objektem light dle následujícího příkladu: 

light { 

 type:        ambient 

 color:       0.4, 0.42, 0.44 

} 

light { 

 type:        directional 

 vector:      0.3, -1.0, 0.5 

 color:       0.9, 0.9, 0.8 

 specular:    0.9, 0.9, 0.8 

} 

přičemţ přípustné typy jsou ambient (okolní světlo), directional (vzdálený zdroj, parametr 

vector určuje směr) a point (bodový zdroj, vector určuje polohu). 

Další specifické a méně důleţité vlastnosti scény se zadávají pomocí objektů scene_params a sky. 

7.3.8 Definice robotu 

Pro přidání mobilního robotu do simulace je nutné definovat všechny komponenty mobilního robotu, 

vazby mezi nimi a pohony (akce) pomocí syntaxe uvedené v předchozích dílčích kapitolách – tím se 

model robotu stane součástí scény a bude zahrnut do fyzikální simulace. 
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Pro umoţnění ovládání robotu a nastavení kamer a senzorů je však ještě potřeba uvést definici objektu 

robot, viz následující příklad: 

robot "hercules" { 

 chassis:    "hercules_chassis" 

 pivot:       0, -0.520, 0 

  

 controller1: motor("wheelFL", 1, 1.0) 

 controller2: motor("wheelFR", 1, -1.0) 

 controller3: ackermann("steeringL", "steeringR", 2,  0.6, 0.6,  30D, 80D) 

 

 camera1:     "camera_L", 45D, 800x600 

 camera2:     "camera_R", 45D, 800x600 

 camera3:     "camera_back", 60D, 640x480 

 rearCamera:   3 

 stereoCamera: 1, 2 

 

 sensor1:     linear("sensor1", 0.2, 1.5, 0.01),  graphUp(0.48, 0.76, 100) 

} 

Parametr chassis určuje hlavní entitu robotu (šasi), argumentem je jméno této entity (musí ve scéně 

být jiţ vytvořena). Ostatní komponenty robotu definovat není potřeba, systém sám dokáţe zjistit, které 

entity jsou k šasi připojeny pomocí vazeb. 

Parametr pivot udává vztaţný bod robotu v lokálním souřadném systému entity šasi. Tento bod 

slouţí k následnému umístění robotu do scény a měl by se nacházet přibliţně uprostřed šasi, výškově 

na úrovni země (kontakt kol se zemí). 

Pomocí parametrů controllerX je moţno definovat způsob ovládání robotu (viz kapitola 7.4.2), 

pomocí parametrů cameraX, rearCamera a stereoCamera kamerový subsystém (kapitola 7.5.2) a 

pomocí parametrů sensorX senzorický subsystém (kapitola 7.7.1). 

7.4 Způsob řízení mobilního robotu 

7.4.1 Čtení dat z pákových ovladačů 

Pro napodobení způsobu ovládání skutečných mobilních robotů je nutno mít moţnost ovládat 

simulovaný robot stejným způsobem, tedy pomocí pákového ovladače. Obvykle jsou pro své 

vynikající vlastnosti a nízké náklady pouţívány standardní herní ovladače typu gamepad nebo 

joystick. 

Operační systém ani vývojové prostředí Visual Studio neobsahují hotové řešení pro načítání dat 

ovladačů, je však moţno vyuţít knihovny DirectInput nebo Xinput (obě jsou součástí DirectX), které 

jiţ potřebnou funkcionalitu poskytují. 

Xinput je novější knihovna specializovaná na gamepad Xbox 360 firmy Microsoft, v poslední době se 

však objevují i ovladače jiných výrobců kompatibilní s tímto systémem. Xinput oproti DirectInput 

poskytuje mnohem jednodušší styl programování a dokáţe vyuţít některé specifické ovládací prvky, 

např. analogová tlačítka (s proměnlivou silou stisku). DirectInput naproti tomu nabízí velkou 

univerzálnost, je pouţitelný se všemi dostupnými herními ovladači. 

Pro RoboSim byla vytvořena samostatná dynamická knihovna nazvaná InputLibrary. Funkce 

Initialize() se nejdříve pokusí vyhledat připojené zařízení kompatibilní s Xinput a aţ pak obecné 

zařízení DirectInput. Poté je pravidelně volána funkce ReadValues(), která z ovladače vyčte 
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hodnoty výchylek všech analogových os a stavy všech tlačítek. Ty je posléze moţno zjistit pomocí 

příslušné funkce, například GetButton() pro stav zvoleného tlačítka. 

Knihovna poskytuje i funkce pro vyuţití vibrační nebo silové zpětné vazby, tzv. force-feedback. 

Zobecnění os 

Hlavním prostředkem pro ovládání pohybu mobilního robotu jsou analogové osy. Kaţdý ovladač 

obsahuje několik těchto os, například hlavní páka joysticku má obvykle 3 osy (pohyb do stran, nahoru 

a dolů a rotace kolem svislice), zatímco gamepad obsahuje dvě malé páčky (kaţdá s dvojicí os). 

DirectInput tyto osy čte univerzálním způsobem a označuje je X, Y, Z, Rx, Ry, Rz, S0, S1. Skutečné 

přiřazení těchto os fyzickým ovládacím prvkům se však liší u kaţdého výrobce hardware. RoboSim 

proto definuje obecné osy očíslované 0 aţ 9 (rozsah pohybu os je -1 aţ 1). Osy 4 a 5 odpovídají vţdy 

tzv. d-pad ovládacímu prvku („kloboučku“), způsob přiřazení ostatních os fyzickým osám je pro 

kaţdý konkrétní ovladač uveden v textovém souboru input.txt.  

Po kaţdém spuštění aplikace s připojeným novým ovladačem se do tohoto souboru automaticky zapíše 

nová sekce (dle jména ovladače), kterou pak můţe uţivatel dle potřeby ručně upravit. Kromě přiřazení 

os lze zadat i změnu směru či měřítka a dále lze definovat tlačítko shift, které při drţení vytvoří z os 

0 aţ 3 osy 6 aţ 9, například: 

 Logitech Cordless RumblePad 2 USB 

 axis0:   X,    1.0 

 axis1:   Y,   -1.0 

 axis2:   Z,    1.0 

 axis3:   Rz,  -1.0 

 shift:   5 

7.4.2 Definování ovladačů mobilního robotu 

Posledním nezbytným krokem pro umoţnění flexibilního způsobu řízení mobilního robotu je přiřazení 

výše uvedených obecných os 0 aţ 9 konkrétním akcím a vazbám ve scéně. RoboSim proto zavádí 

speciální třídu Controller (ovladač), jejíţ instance jsou součástí objektu Robot. 

 

Obr. 7-4 Zjednodušená struktura tříd ovladačů 
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Kaţdá varianta třídy Controller má minimálně jednu celočíselnou vlastnost m_inputIndex 

vyjadřující číslo obecné osy přiřazené danému ovladači. Při běhu aplikace je automaticky u všech 

vytvořených instancí Controller volána metoda Apply(), která způsobí odpovídající aplikaci 

vstupních dat na příslušný virtuální prvek scény, resp. robotu. 

Ovládání stejnosměrného motoru 

Třída ControllerMotor definuje ovládání jednoho objektu Action (akce) typu DCmotor. Vlastnost 

m_multiplier je násobič (typicky 1, případně -1 pro změnu orientace). 

V textové definici robotu (kapitola 7.3.8) je tento ovladač určen následující ukázkovou syntaxí: 

 controller1: motor("wheelFL", 1, 1.0) 

kde první argument je jméno akce vytvořené předtím objektem action (kapitola 7.3.6), druhý 

argument je pořadové číslo osy (0 aţ 9) a poslední je násobič. 

Diferenční ovládání motoru 

Třída ControllerDifferential rovněţ ovládá objekt Action typu DCmotor, pouţívá však 

k tomu data ze dvou vstupních os. Ovladač je vhodný pro specifický způsob ovládání robotů 

s diferenčním řízením (smykovým), kdy pohyb jedné páčky (resp. jedné osy) řídí rychlost jízdy rovně 

a pohyb jiné páčky řídí úroveň zatáčení. Viz praktický příklad: 

 controller1: differential("wheel_R",  1, 1.0,   3,  1.0,   1.0) 

 controller2: differential("wheel_L",  1, 1.0,   3, -1.0,   1.0) 

kde první ovladač řídí pravé kolo a druhý levé. Obecná osa s číslem 1 způsobuje u obou kol shodný 

pohyb (násobiče 1 u obou) a tato osa tudíţ řídí jízdu rovně. Obecná osa s číslem 3 má u kol opačný 

násobič (1 a -1), takţe bude mít na kaţdou stranu robotu opačný účinek – robot bude touto osou 

zatáčet na místě. 

Tento princip je vnitřně implementován prostým sečtením vstupních hodnot obou os, coţ můţe 

teoreticky vytvořit hodnotu v rozsahu -2 aţ 2. Poslední argument proto umoţňuje omezení výsledku. 

Zatáčení kol s Ackermannovou geometrií 

Při této konstrukci podvozku robotu se zatáčení projevuje na kaţdém z dvojice kol odlišně – kolo na 

vnitřním oblouku má větší úhel, aby nedocházelo k prokluzu [77].  

Pro tyto účely byl vytvořen ovladač ControllerAckermann, který řídí jednou obecnou vstupní osou 

dvě vazby Constraint (vyjadřující zatáčení kol, nikoliv jejich rotaci při jízdě) najedou, kaţdou 

mírně odlišným úhlem. Způsob zápisu je např.: 

 controller1: ackermann("steerL","steerR", 2, 0.62257, 0.6175,  30D, 80D) 

kde první dva argumenty jsou jména objektů Constraint obou kol, následuje číslo obecné osy, 

velikost rozvoru a rozchodu v metrech, maximální moţné natočení kola a poslední argument 

(volitelný) představující rychlost zatáčení – pokud je zadán, reagují kola na změnu poţadovaného 

zatočení vţdy maximálně touto rychlostí (simulace skutečného pohonu realizujícího natáčení kol). 
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Ovladače rychlosti a polohy 

Objekt ControllerVelocity umoţňuje přímé řízení rychlosti vazby typu Link. Způsob zápisu: 

 controller1: velocity("arm0", 6, 80D, -180D, 180D,   1, 0) 

kde první argument je jméno objektu Link, následuje číslo obecné vstupní osy a násobič vyjadřující 

maximální rychlost pohybu. Další dva argumenty vyjadřují maximální povolený rozsah pohybu, 

neboli minimální a maximální úhel nebo posunutí (pokud jsou oba nulové, je pohyb neomezen). 

Závěrečná dvojice argumentů je volitelná a umoţňuje definovat číslo tlačítka, které způsobí 

automatický návrat osy na zadanou polohu (poslední argument). 

Objekt ControllerPosition je pouţitelný na vazbu Link nebo Constraint a umoţňuje řízení 

polohy vazby (míra výchylky páčky ovladače = úhel či posunutí vazby). Způsob zápisu: 

 controller1: position("steerL", 2, -40D, 40D, 80D) 

kde první argument je jméno objektu Link nebo Constraint, dále číslo osy, minimální a maximální 

hodnota polohy a volitelný poslední argument vyjadřující maximální rychlost změny polohy (pokud 

není zadán, můţe se vazba v reakci na prudkou změnu vstupní hodnoty pohybovat neomezeně rychle). 

7.5 Simulace kamerového subsystému 

Simulační systém umoţňuje vybavit robot libovolným mnoţstvím virtuálních kamer, které poté lze 

pouţít ke sledování okolí robotu. 

7.5.1 Reprezentace virtuální kamery 

Základem pro kaţdou kameru je entita reprezentující umístění a orientaci kamery ve scéně. Tato entita 

můţe mít VisualComponent a reprezentovat tak kameru i vizuálně ve vykreslené scéně (např. 

zjednodušeně jako válec či kvádr, případně i detailně pouţitím modelu kamery ze souboru), můţe však 

jít i o čistě pomocnou entitu mající určenou pouze polohu. 

Aby se kamera pohybovala s robotem, musí tato entita být libovolným způsobem svázána s některou 

entitou mobilního robotu. Pro pevné kamery je jedním moţným řešením jednoduchý hierarchický 

komponent, který způsobí ideálně pevné spojení kamery se zvolenou nadřazenou entitou. Toho lze 

docílit např. následující definicí entity kamery (position pak vyjadřuje relativní polohu k „rodiči“): 

entity "front_camera" { 

 mesh:        "camera_logitech.obj"  

 position:     0, 0.022, 0.165 

 parent:       robot_chassis 

} 

Pro otočné kamery lze vyuţít buďto vazby s fyzikální simulací (constraint) nebo jednodušší ideální 

vazbu link. Druhá uvedená je pro kamery obecně vhodnější, protoţe u kamer není simulace 

dynamiky ani kolizí většinou nezbytná a vazby link navíc poskytují naprosto stabilní a tuhé řešení, 

zatímco fyzikální vazby mohou vykazovat určitou míru kmitání, které by se při následném pohledu 

z kamery projevilo přílišným třepáním obrazu.  

Řízení otáčení lze pak nastavit přidáním vhodného ovladače (controller) do definice robotu, 

vhodné jsou zejména ControllerVelocity a ControllerPosition. 
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7.5.2 Volba a nastavení kamer 

Po vytvoření entit reprezentujících kamery je nutné zvolit, které entity ve scéně vlastně mají kamery 

představovat a jaké optické vlastnosti mají mít. 

K tomu slouţí několik parametrů uváděných v definici robotu (viz kapitola 7.3.8). Například ukázkový 

zápis uvedený ve zmíněné kapitole způsobí vytvoření tří virtuálních kamer, jejichţ polohy ve scéně 

jsou reprezentovány entitami s názvy camera_L, camera_R a camera_back. Druhý argument je 

úhel záběru konkrétní kamery ve vertikálním směru a poslední argument je rozlišení v pixelech. 

Ze všech takto definovaných kamer bude následně moţno sledovat scénu a vyuţít je pro testování 

navigace robotu. 

Volitelný parametr rearCamera specifikuje výchozí číslo kamery pouţité pro zadní pohled 

(vykreslováno v samostatném malém okně) a další volitelný parametr stereoCamera specifikuje 

čísla dvou kamer pro stereovidění. 

7.5.3 Vykreslení pohledu z kamery 

Pro vnitřní reprezentaci kamer robotu je pouţit objekt typu FixedCamera (Obr. 6-31). Je-li zvolen 

pohled z některé kamery robotu, pouţijí se pro vykreslování pohledové a projekční transformace 

příslušné instance FixedCamera a scéna se vykreslí do textury RenderToTexture (viz kapitola 

6.6.4) s rozlišením odpovídajícím rozlišení kamery. 

Na obrazovku je pak tato textura vykreslena aplikováním na obdélník, podobně jako u řídicích 

systémů skutečných robotů – viz Obr. 5-3. Při vykreslování tohoto obdélníku je moţno pouţít 

libovolný pixel shader pro docílení speciálních efektů, viz kapitoly 7.5.4 a 7.6.1. 

7.5.4 Simulace hloubky ostrosti 

Skutečná optika kamer většinou nemá dostatečnou hloubku ostrosti pro pokrytí velkého rozsahu 

vzdáleností snímaných objektů, proto provádí automatické (nebo vyţaduje manuální) zaostřování. 

Objekty mimo zaostřenou hloubku se pak jeví rozmazané. Tento jev můţe velmi ovlivnit schopnost 

operátora navigovat se ve sloţitém prostředí pouze pomocí kamer, proto je ţádané, aby byly hloubka 

ostrosti a automatické zaostřování v aplikaci simulovány. 

Efekt hloubky ostrosti (DOF – Depth of Field) je v poslední době často vyuţíván v počítačových 

hrách, kde není primárním cílem dosaţení fyzikální přesnosti, ale především efektnosti. Skutečný 

mechanismus rozostření obrazu je navíc v reálném čase nemoţné napodobit, proto jsou výrazná 

zjednodušení nezbytná. 

Proces napodobení hloubky ostrosti zahrnuje následující obecné kroky [78]: 

 určení zaostřené vzdálenosti (typicky na bod ve středu obrazu), 

 výpočet míry rozostření pro všechny objekty, 

 aplikace rozmazání s proměnlivou silou dle míry rozostření. 

Určení vzdálenosti zaostření 

Aplikace RoboSim pouţívá pro tento účel pomyslný paprsek vyslaný v optické ose kamery, čímţ je 

zjištěna vzdálenost k příslušnému bodu nejbliţšího objektu ve scéně.  Tento bod vţdy leţí ve středu 

obrazu. Hodnota je předána všem efektům (kapitola 6.7) jako globální proměnná pro následné vyuţití. 
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Míra rozostření objektů 

Při běţném vykreslování objektů ve scéně se zapnutou hloubkou ostrosti je mezi výstupy vertex 

shaderu přidána další hodnota, která vyjadřuje rozdíl hloubky zaostření a hloubky aktuálního vrcholu: 

oDepth = (g_focusDistance - oPos.z) * 0.1f; 

kde g_focusDistance je globální proměnná s hloubkou zaostření a oPos je transformovaná poloha 

aktuálního vrcholu, počítaná podobně jako na ukázce v kapitole 4.4.3. 

Hodnoty oDepth jsou ve fázi rasterizace interpolovány na úroveň pixelů a vstupují do pixel shaderu, 

který pouze provede přepočet do povoleného rozsahu 0 aţ 1 a uloţí tuto hodnotu do kanálu alfa: 

oCol.a = saturate(iDepth * 0.5f + 0.5f); 

Proměnlivé rozmazání 

Výsledkem předchozího kroku je textura (objekt RenderToTexture) obsahující pohled z kamery, 

kde kanál alfa (jinak nevyuţitý) uchovává informaci o potřebné míře rozostření kaţdého pixelu: 0,5 je 

zaostřeno (ţádné rozmazání), 0 aţ 0,5 jsou objekty vzdálenější a 0,5 aţ 1 bliţší. Maximální rozmazání 

je pro hodnoty 0 i 1. 

Rozmazání je provedeno speciálním pixel shaderem při vykreslování obdélníku s texturou na 

obrazovku. Shader pro kaţdý vykreslovaný pixel zjistí z kanálu alfa jeho potřebné rozmazání a 

zkombinuje barvu pixelu s 15 dalšími hodnotami leţícími v okolí tohoto pixelu vyuţitím náhodného 

rovnoměrného rozloţení dle Poissonova disku s proměnlivým poloměrem úměrným míře rozmazání. 

 

Obr. 7-5 Poissonův disk – náhodné rovnoměrné rozloţení bodů v kruţnici 

 

Obr. 7-6 Hloubka ostrosti (vlevo zaostřeno na paletu, vpravo na domek v dálce) 
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Při čtení těchto 15 okolních bodů je brána v úvahu i jejich relativní hloubka vzhledem ke 

zpracovávanému středovému bodu, aby bylo správně napodobeno skutečné chování, kdy hranice mezi 

ostrým objektem a rozmazaným pozadím je ostrá, zatímco hranice mezi rozmazaným objektem a 

ostrým pozadím je rozmazaná. 

7.6 Stereoskopické vidění 

Obsahuje-li robot alespoň dvě kamery a tyto kamery jsou vybrány pomocí parametru stereoCamera 

(viz kapitola 7.5.2), můţe uţivatel aplikace aktivovat stereoskopický pohled na scénu. Aplikace nijak 

nekontroluje umístění těchto kamer, pro smysluplnost výsledného stereoskopického vjemu by se 

pochopitelně měly nacházet ve vhodné vzdálenosti vedle sebe a být natočeny shodným směrem. 

7.6.1 Zprostředkování prostorového vjemu 

Je mnoho způsobů, jak uţivateli aplikace neboli operátorovi virtuálního mobilního robotu 

zprostředkovat prostorový vjem způsobený kombinací obrazů ze dvou kamer – většinou se jedná o 

různé typy 3D brýlí nebo přileb, případně i v kombinaci se speciálním monitorem.  

Anaglyf 

Nejjednodušší metodou je tzv. anaglyf (anaglyph) spočívající v rozloţení obrazů pro pravé a levé oko 

na barevné sloţky a následné filtraci pomocí jednoduchých pasivních brýlí s barevnými sklíčky [79]. 

Obrovskou výhodou této metody je, ţe nevyţaduje ţádný dodatečný hardware s výjimkou zmíněných 

brýlí, které však v papírové podobně lze pořídit jiţ od 20 Kč. 

Existuje několik různých barevných kombinací filtrů brýlí pro anaglyf, přičemţ zřejmě nerozšířenější 

jsou: red-blue (červeno-modré), green-magenta (zeleno-růţové) a red-cyan (červeno-modrozelené). 

RoboSim z nich v současné verzi podporuje poslední dvě zmíněné, neboť ty docilují lepšího barevného 

podání výsledného obrazu. 

 

Obr. 7-7 Základní typy brýlí pro stereoskopickou metodu anaglyf 

Vykreslení 3D obrazu technikou anaglyf spočívá ve smíchání obrazů obou kamer, přičemţ na kaţdý 

z nich je aplikován příslušný filtr – obraz určený pro oko s červeným filtrem má pouze červenou 

sloţku, pro oko s růţovým filtrem má červenou a modrou sloţku apod. Tohoto je docíleno pouţitím 

pixel shaderu při vykreslování obrazů kamer, například pro red-cyan je to následující dvojice: 

float4 PS_anaglyphRed(float2 iTex0 : TEXCOORD0) : COLOR 

{ 

 float3 tex = tex2D(texSamplerLinear, iTex0).rgb; 

 return float4(tex.r, 0, 0, 1.0f); 

} 

float4 PS_anaglyphCyan(float2 iTex0 : TEXCOORD0) : COLOR 

{ 

 float3 tex = tex2D(texSamplerLinear, iTex0).rgb; 

 return float4(0, tex.g, tex.b, 0.5f); // poloviční průhlednost 

} 
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kde první pixel shader je pouţit pro obraz levé kamery (ponechána pouze červená sloţka) a poté je na 

stejné místo vykreslen i obraz pravé kamery pomocí druhého shaderu (ponechána je zelená a modrá 

sloţka) – díky poloviční průhlednosti druhého obrazu dojde k jejich smíchání v poměru 1:1.  

 

Obr. 7-8 Stereoskopický pohled z robotu s vyuţitím techniky anaglyf „red-cyan“ 

Další metody 

Další způsoby zprostředkování prostorového vjemu jiţ vyţadují pouţití speciálního HW. RoboSim pro 

tyto případy nabízí dvě univerzální techniky podporované velkým mnoţstvím brýlí či přileb: 

 Řádkové proloţení obrazů – oba obrazy jsou vykresleny přes sebe, liché řádky pro levé oko a 

sudé řádky pro pravé oko, elektronika brýlí pak obraz správně přečte a rozdělí (dochází ke 

sníţení vertikálního rozlišení na polovinu). Metoda je implementována rovněţ pomocí pixel 

shaderu, podobně jako u anaglyfu. 

 Střídání obrazů – jsou vykreslovány vţdy samostatné obrazy pro jednotlivé oči a dochází 

k jejich střídání pevně danou frekvencí – liché snímky pro levé a sudé snímky pro pravé oko.  

7.6.2 Zaměření pohledu 

Lidské oční bulvy se při pozorování určitého bodu natáčejí pomocí svalů tak, aby byl bod promítán 

v obou očích do středu sítnice. Při vytváření prostorového vjemu pomocí kamer a počítačového 

zobrazení je ţádané tento fenomén napodobit a docílit umístění pozorovaného bodu do středu obou 

obrazů. Existuje několik případů [80]: 

 optické osy kamer jsou rovnoběţné – pozorovaný bod je na obou obrazech ve středu pouze, 

leţí-li nekonečně daleko, 

 kamery jsou natočeny o určitý pevný úhel k sobě – pozorovaný bod je ve středu pouze v jedné 

konkrétní vzdálenosti, 

 kamery se dynamicky natáčejí – pozorovaný bod je vţdy ve středu obrazů. 

Třetí metoda napodobuje chování lidských očí, vyţaduje však mechanismus natáčení a vhodnou 

techniku zjišťování potřebného úhlu natočení. První dvě metody v obecném případě vyţadují 

následnou úpravu obrazu – horizontální posunutí tak, aby cílový bod leţel ve středu. 
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Dynamické natáčení kamer 

Pro simulaci této techniky v RoboSim je nezbytné umístit kaţdou kameru stereovize na robot pomocí 

vazby typu Link, která vyjadřuje příslušnou osu rotace pro natáčení kamery.   

Po zvolení metody pak aplikace automaticky počítá a aplikuje potřebné natočení. Při prudké změně 

poţadované hodnoty (přeostření z blízkého na vzdálený objekt) se kamery natáčí pevně danou 

rychlostí, coţ simuluje pohony skutečné konstrukce. 

Cíl pohledu je určen vysláním pomyslného paprsku do scény z bodu leţícího mezi kamerami, čímţ je 

zjištěna vzdálenost k nejbliţšímu bodu libovolného objektu ve scéně v tomto směru. Úhel natočení 

kamer φc je pak určen dle rozteče kamer dc a změřené vzdálenosti cíle pohledu dt: 

 atan
2

e
c

t

d

d
 (7.2) 

 

Obr. 7-9 Natáčení kamer na cílový bod pohledu 

Posun obrazů kamer 

Pokud jsou kamery umístěné fixně, lze vyuţít alespoň méně dokonalou techniku spočívající ve 

vzájemném posunu obrazů obou kamer tak, aby se pozorovaný bod ocitl ve středu obrazovky. Způsob 

promítnutí bodu na projekční roviny obou kamer je znázorněn na Obr. 7-10.  

 

Obr. 7-10 Posun kamer podle projekce cílového bodu pohledu 
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Při skutečném pouţití této metody je moţné zjistit hodnotu poţadovaného posunutí například vyuţitím 

analýzy obrazu – nalezením promítnutého zobrazení cílového objektu v obou obrazech. Ve virtuálním 

světě je tento proces výrazně jednodušší a především přesnější.  

Podobně jako u natáčení kamer je i zde zjištěn bod pohledu vysláním paprsku do scény, tentokrát jsou 

však zjišťovány souřadnice bodu pt ve světovém souřadném systému, nikoliv pouze jeho vzdálenost. 

Tento bod je poté transformován do projekčního prostoru jednoduchým vynásobením sloţenou 

transformační maticí VP (pohled a projekce) jedné z kamer: 

 P

t tp p VP  (7.3) 

Hodnota posunutí je pak úměrná sloţce x tohoto transformovaného vektoru. Vyjádření v pixelech by 

vyţadovalo pouze vynásobení hodnotou horizontálního rozlišení, aplikace však posouvání provádí 

v relativních jednotkách projekčního prostoru, proto další úpravy nejsou potřeba. Obdélníky s obrazy 

obou kamer jsou při vykreslování dle kapitoly 7.5.3 posunuty o tuto hodnotu směrem k sobě, čímţ – 

jako neţádoucí vedlejší efekt – vznikají po krajích obrazovky oblasti zachycené pouze jednou 

kamerou. 

7.7 Simulace senzorického subsystému 

Simulace alespoň základních typů senzorů vzdáleností je okrajovým cílem disertační práce. Výsledné 

řešení je proto relativně jednoduché – na jeho základech lze však vystavět mnohem komplexnější 

systém. 

7.7.1 Virtuální senzory 

Kaţdý senzor je reprezentován objektem odvozeným od abstraktní třídy Sensor a implementujícím 

jeho virtuální metodu Update(), která provádí vlastní proces měření vzdálenosti překáţky. Právě zde 

je moţné provést rozšíření přidáním dalších typů senzorů. V současné verzi jsou poskytnuty dva typy 

senzorů – SensorLinear (měří vzdálenost v přímce, k jednomu bodu překáţky – simulace senzorů 

typu IR apod.) a SensorConical (měří vzdálenosti v kuţelu a vrací nejmenší nalezenou hodnotu – 

simulace ultrazvukových senzorů apod.). 

 

Obr. 7-11 Zjednodušená struktura tříd pro senzory 

Oba senzory měří vzdálenost k překáţce vysláním paprsku, vyuţitím metody CastRay() objektu 

HavokPhysics. Paprsek detekuje pouze objekty, které jsou součástí fyzikální simulace. Lineární 

senzor vysílá jediný paprsek, zatímco kuţelový senzor 5 paprsků (středový a 4 po obvodu kuţelu). 

+Update()

Sensor

-m_rangeMin
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-m_noise
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Podobně jako u kamer, i virtuální senzor je ve scéně vázán na zvolenou entitu – platí zde vše, co bylo 

uvedeno v kapitole 7.5.1. 

K přesnému určení typu a vlastností senzoru slouţí parametry sensor1, sensor2 atd. uváděné 

v definici robotu (viz kapitola 7.3.8), například: 

sensor1: linear("sen1",  0.2, 2.0, 0.01),        graphUp(0.48, 0.9, 100) 

sensor2: linear("sen2",  0.2, 2.0, 0.01),        graphUp(0.52, 0.9, 100) 

sensor3: conical("sen3", 0.0, 0.5, 10.0D, 0.01), graphRight(0.6, 0.9, 100) 

sensor4: conical("sen4", 0.0, 0.5, 10.0D, 0.01), graphLeft(0.4, 0.9, 100) 

Prvním argumentem je vţdy jméno entity, následuje minimální a maximální měřitelná hodnota 

(dosah) senzoru a úroveň šumu. U kuţelového senzoru je ještě před šumem úhel kuţelu, ve kterém 

senzor snímá. 

Šum je moţno přidat pro lepší napodobení chování reálných senzorů, protoţe virtuální senzor by jinak 

poskytoval naprosto přesné ideální hodnoty. Úroveň šumu je vyjádřena poměrně k maximálnímu 

dosahu senzoru. 

7.7.2 Zobrazení naměřených vzdáleností 

Aplikace poskytuje i jednoduchý konfigurovatelný způsob vizualizace zjištěných vzdáleností 

k překáţkám, aby tyto údaje mohly pomáhat operátorovi v navigaci robotu. Znázornění vzdálenosti je 

provedeno pomocí sloupce s jezdcem označujícím překáţku svou polohou a barvou.  

Definovat styl těchto grafů je moţno přímo u definice příslušného senzoru, viz ukázka v závěru 

předchozí kapitoly. Klíčová slova graphUp, graphDown, graphLeft, graphRight vyjadřují 

orientaci sloupce, první dva argumenty specifikují relativní umístění na obrazovce (hodnoty jsou 0 aţ 

1) a poslední argument zadává délku (velikost) sloupce v pixelech. 

Příklad zobrazení 4 těchto sloupců včetně vizualizace paprsků senzorů dle kódu z předchozí kapitoly 

je uveden na Obr. 7-12. 

 

Obr. 7-12 Vizualizace paprsků snímačů a způsob zobrazení naměřených vzdáleností 
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7.8 Realistická testovací prostředí 

Kromě moţnosti definování celých nových prostředí nabízí RoboSim i trojici předem připravených 

scén pokrývajících různé podmínky moţných nasazení mobilních robotů. Pro poskytnutí co 

nejvěrohodnějšího dojmu virtuální reality, zejména při simulaci pohledu z kamer mobilního robotu, 

jsou testovací prostředí vytvořena rovněţ s důrazem na vizuální kvalitu a detaily a vyuţívají některé 

pokročilé metody pro dosaţení realističtější 3D grafiky. 

7.8.1 Připravené scény 

Rodinný dům 

Scéna interiéru rodinného domu je vhodná pro simulace nasazení menších mobilních robotů ve 

stísněných prostorách. Model rodinného domu obsahuje velkou vstupní halu spojenou s kuchyní a 

obývacím pokojem, 4 menší pokoje a 3 koupelny. Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem, přičemţ 

některé objekty (především ţidle a stoly) jsou pohyblivé a mají plnou simulaci dynamiky. Mezi pokoji 

jsou dveře o šířkách 850 a 750 mm, simulované včetně pantů. 

 

Obr. 7-13 Celkový pohled na prostředí rodinného domu 

 

Obr. 7-14 Vybrané dílčí pohledy na prostředí rodinného domu 
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Testovací laboratoř 

Toto prostředí není zaloţeno na reálné předloze, bylo vytvořeno speciálně za účelem testování pohybu 

mobilních robotů v různých situacích. Součástí scény jsou: 

 dveřní otvory (zárubně) o šířkách 600, 700, 800, 900, 1100 a 1250 mm, 

 chodby o šířkách 600, 700, 800, 900, 1000 a 1100 mm, se zahnutím do pravého úhlu, 

 nakloněné roviny s úhlem 5, 10, 15, 20, 25 a 30 °, 

 rampy o šířkách 500, 600 a 800 mm, 

 schodiště, 

 překáţky ve tvaru půlválců s průměrem 100 a 150 mm, 

 překáţky v podobě prahů a prohlubní o velkém rozsahu různých rozměrů. 

Všechny důleţité rozměry jsou přímo ve scéně vypsány na zdi poblíţ příslušné překáţky.  

 

Obr. 7-15 Celkový pohled na prostředí testovací laboratoře 

 

Obr. 7-16 Vybrané dílčí pohledy na prostředí testovací laboratoře 

Venkovní prostředí 

Venkovní scéna nabízí především moţnost ověření jízdy robotu na nerovném terénu a navigaci ve 

velkých otevřených prostorech. Jedná se o zdí ohraničený travnatý a skalnatý terén 25 x 20 metrů 

s různými přírodně tvarovanými kopci a prohlubněmi. Pro větší různorodost je scéna doplněna o 

jednoduchý dřevěný zahradní domek s funkčními vraty, dřevěný altánek s grilem a můstek přes 
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příkop. Scéna obsahuje i velké mnoţství volných pohyblivých objektů (ţidle, stoly, barely, sudy, 

palety, dřevěné desky, krabice). V terénu se vyskytuje několik překáţek v podobě pařezů a volně 

leţících kamenů.  

 

Obr. 7-17 Celkový pohled na venkovní testovací prostředí 

 

Obr. 7-18 Vybrané dílčí pohledy na venkovní testovací prostředí 

7.8.2 Dosažení realističtější 3D grafiky 

Běţná 3D grafika pouţívaná například v CAD systémech, ale i ve většině existujících simulačních 

systémů (viz např. Obr. 2-8), vyuţívá většinou pouze jednoduché dynamické osvětlení, případně i 

textury povrchu. Výsledkem pak jsou jednolité barevné plochy a opakující se textury, coţ neposkytuje 

operátorovi dostatečně věrný obraz v případě testování navigace pomocí kamerového subsystému a 

výsledek testování tím můţe být zkreslený – operátor se ve virtuálním prostředí orientuje výrazně hůř 

neţ ve skutečnosti. RoboSim proto vyuţívá některé pokročilejší techniky umoţňující vytvoření 

realističtější grafiky. 

Stíny 

Stíny jsou velmi důleţité pro správné pochopení vzájemné prostorové souvislosti mezi objekty. Běţný 

model osvětlení pouţívaný v 3D grafice (kapitola 4.5) provádí výpočet osvětlení kaţdého vrcholu 

samostatně, v úvahu je brána pouze lokální normála a směr světla. Není tak moţno zahrnout do 

výpočtu případné stínění jinými objekty (či dokonce jinými plochami téhoţ objektu) leţícími mezi 

uvaţovaným vrcholem a světelným zdrojem.  
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Dynamické stíny jsou jiţ mnoho let vyuţívány v počítačových hrách, proto existuje velké mnoţství 

různých technik jejich vytvoření, z nichţ nejpouţívanější je tzv. shadow mapping (mapování stínů). 

Tato technika je pouţita i v RoboSim a vyuţívá následující obecný postup [3]: 

1. Scéna je vykreslena z pohledu světla, zjišťovány jsou pouze vzdálenosti jednotlivých bodů od 

světla. Výsledkem tohoto kroku je textura podobná hloubkovému buffer (Obr. 4-12), 

nazývána shadow map (mapa stínů). 

2. Scéna je vykreslena běţným způsobem z kamery, při zápisu pixelu (v pixel shaderu) je však 

zjištěna z mapy stínů hloubka odpovídajícího pixelu a je porovnána se skutečnou vzdáleností 

vykreslovaného pixelu od světla. Je-li pixel světlu blíţe, není ve stínu, a naopak.  

Z uvedeného vyplývá, ţe scéna je vţdy vykreslovaná dvakrát, první vykreslení je však zjednodušené – 

zapisuje se pouze hloubka, nikoliv barva. 

Nevýhodou této techniky je vznik „hranatých“ stínů, coţ je dáno rozlišením textury pouţité jako 

shadow map a také tím, ţe výsledkem popsaného algoritmu je pouze dvoustavová informace o míře 

zastínění (ano/ne). Aplikace RoboSim pouţívá několik volitelných způsobů vyhlazení stínů lišících se 

jak výslednou kvalitou, tak výpočetní náročností. Obr. 7-19 ukazuje některé z nich.  

Pro vytvoření jemných okrajů stínů je nutno při vykreslování pixelu ve druhém kroku výše uvedeného 

postupu zjistit z mapy stínů hloubky několika pixelů a provést porovnání hloubky vícekrát. Výsledná 

úroveň zastínění jiţ pak není dvoustavová, je určená průměrem všech provedených testů - např. pro 4 

přečtené pixely jsou moţné úrovně stínění 0; 0,25; 0,5; 0,75 nebo 1 (třetí případ na Obr. 7-19). 

 

Obr. 7-19 Stíny (nevyhlazené a 3 různé techniky vyhlazování) 

Dílčí sloţky osvětlení dle kapitoly 4.5.3 jsou počítány stále na úrovni vrcholů, ale jejich výsledná 

kombinace jiţ není prostý součet dle rovnice (4.14) – nyní je nutno provést finální kombinaci na 

úrovni pixelů dle následujícího komplexního výrazu: 

 E A T D T Sshadowc m c m c m c  (7.4) 

kde (kromě veličin uvedených v kapitole 4.5.3) mE je vyzařující barva materiálu, mT je barva textury 

materiálu a koeficient shadow vyjadřuje míru stínění daného pixelu. Tato sloţitá podoba vzorce je 

nezbytná, aby i oblasti ve stínu byly správně osvětleny ambientním a vyzařujícím světlem.  

Světelné mapy 

Dalším nedostatkem běţného dynamického osvětlení je neschopnost simulovat vliv světla odraţeného 

od jednoho objektu na ostatní prvky scény. Důvod je podobný jako u stínů. Tento jev je výrazný 

zejména v interiérech, kde se pomocí odrazů světlo šíří i do oblastí, které by jinak byly úplně ve tmě. 

Některé 3D vizualizační systémy (3ds max, Maya atd.) umoţňují provést poměrně přesný výpočet 

nepřímého osvětlení (takový výpočet můţe trvat několik minut), přičemţ výsledek je moţno zapsat do 

textury – tzv. mapy osvětlení (lighting map). Jedna taková textura zabírá povrchy všech objektů ve 

scéně (díky vhodnému vyuţití texturovacích souřadnic) a při vykreslování je pouţita namísto 
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dynamického osvětlení. Výsledkem je sice pasivní, ale nesrovnatelně přesnější osvětlení scény, 

zachycující i barvu odraţeného světla, a to s větším rozlišením neţ jen na úrovni vrcholů.  

Tato technika je vyuţita v obou interiérových testovacích prostředích, výřez mapy osvětlení pouţité 

pro scénu „testovací laboratoř“ je ukázán na následujícím obrázku. 

 

Obr. 7-20 Část světelné mapy 

Kombinování více textur 

U rozsáhlých ploch, například terénu ve venkovním prostředí, není moţno pouţít jednu texturu 

pokrývající celý povrch a zároveň poskytující dostatečné detaily při pohledu z blízka – taková textura 

by musela mít nepřijatelně velké rozlišení. Pokud je pouţita malá detailní textura s dlaţdicovým 

opakováním, není zase moţno vytvořit různorodost terénu a vzorek opakování je velmi zřetelný. 

RoboSim toto u venkovní scény řeší pouţitím pětice textur, z čehoţ 4 se dlaţdicově opakují (tráva, 

hlína, béţový štěrk, skála), zatímco pátá textura pokrývá celou plochu a vyjadřuje způsob míchání čtyř 

předchozích. Míchání textur je implementováno v pixel shaderu podle barevných kanálů páté textury – 

úroveň červené sloţky vyjadřuje míru pouţití textury hlíny, modrá sloţka je pro skálu, zelená pro štěrk 

a zbytek (1,0 – červená – zelená – modrá) vyjadřuje trávu. Textura míchání pouţitá pro venkovní 

scénu (Obr. 7-6, Obr. 7-17 a Obr. 7-18) je ukázána na následujícím obrázku. 

 

Obr. 7-21 Obrázek vyjadřující způsob míchání 4 dílčích textur 

Vícenásobné texturování je pouţito i na některých dalších objektech této venkovní scény, například 

zeď je tak doplněna o špínu a zbavena příliš pravidelného „strojového“ vzhledu. 

 

Obr. 7-22 Zeď vykreslena běţným způsobem a kombinací více textur 
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7.9 Uživatelské rozhraní 

7.9.1 Dialogový systém pro tvorbu robotů 

Pomocí textových souborů se speciálním formátem popsaným v kapitole 7.3 je moţno definovat téměř 

libovolně sloţitý mobilní robot a lze zároveň docílit i jeho realistického vzhledu. Jako příklad mohou 

slouţit roboty uvedené na Obr. 7-28, které jsou rovněţ definovány tímto způsobem. 

Pro rychlé vytvoření jednoduchého mobilního robotu kvůli ověření základních vlastností však systém 

příliš vhodný není, zápis syntaxe vyţaduje čas a výsledek není viditelný přímo během vlastní tvorby. 

Proto byl vytvořen přehledný dialogový systém umoţňující vygenerování struktury základních typů 

robotů, které mohou být pouţity přímo v simulaci, nebo mohou slouţit jako výchozí kostra pro další 

úpravy. 

Popis aplikace 

Dialogový systém je samostatná aplikace vytvořená v prostředí Visual Basic .NET, která po provedení 

všech poţadovaných voleb dokáţe sama spustit hlavní simulační systém.  

 

Obr. 7-23 Okno aplikace dialogového systému 

Okno aplikace se skládá z následujících částí: 

 Výběr virtuálního prostředí – k dispozici jsou všechna tři předpřipravená prostředí a rovněţ 

moţnost načíst textový soubor s definicí jiné libovolné scény. 
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 Výběr mobilního robotu – k dispozici jsou 4 vzorové mobilní roboty, moţnost vytvoření 

robotu ze šablony pomocí editoru a moţnost načtení textového souboru s definicí robotu. 

 Editační ovládací prvky – pro definici robotu ze šablony, viz dále. 

 Textové pole s kódem definice robotu. 

V textovém poli v pravé polovině okna se zobrazuje kompletní kód definice vybraného robotu. Obsah 

tohoto pole však nelze upravovat, je-li zvolen některý z ukázkových robotů.  

Po výběru testovacího prostředí a mobilního robotu lze stiskem tlačítka „Run Simulator“ provést 

spuštění simulačního systému se zvolenou scénou. Po uzavření okna simulace bude uţivatel vrácen 

zpátky do dialogového systému, aby mohl provést případné modifikace. 

Tvorba mobilního robotu ze šablony 

Po volbě robotu typu „Custom“ se zpřístupní sada editačních ovládacích prvků v levé dolní části okna, 

umoţňující rychlou tvorbu jednoduchých mobilních robotů zaloţených na připravených šablonách. 

Stiskem tlačítka „Generate“ je provedeno vygenerování kódu definice zvoleného mobilního robotu do 

textového pole v pravé části. Tento kód je moţno v textovém poli libovolně upravovat a doplňovat o 

další prvky nebo přesnější vizuální reprezentaci komponent.  

K dispozici jsou následující šablony: 

 4kolový robot se smykovým řízením, 

 6kolový robot se smykovým řízením, 

 4kolový robot se zatáčením předními koly dle Ackermannova principu, 

 3kolový robot se smykovým řízením (jedno opěrné kolo). 

 

Obr. 7-24 Ukázky moţných podob robotů vygenerovaných dle jednotlivých šablon 

Základní rozměry a parametry 

Většina hodnot má shodný nebo velmi podobný význam pro všechny typy robotů. Počátek souřadného 

systému je ve středu mezi koly, osa z směřuje vpřed, osa y vzhůru a osa x vpravo. Rozměry jsou 

zadávány v milimetrech, kód je však generován v metrech. Zadat lze: 

 rozměry kvádru symbolizujícího šasi robotu (Chassis Width, Height, Length), 

 polohu šasi vůči počátku souřadného systému (Pos. Y, Pos. Z), 

 poloměr a šířku kol (Wheel Width, Radius), 

 rozmístění kol – rozchod (Track) a rozvor (Wheelbase), 

 hmotnost šasi, hmotnost kol, koeficient tření kol (Chassis Mass, Wheel Mass, Friction), 

 poloměr třetího kola (jen u 3kolového robotu),  

 maximální úhel vytočení kol a rychlost zatáčení (jen u Ackermannova principu). 
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Obr. 7-25 Význam základních rozměrů 

Pohony a ovladače 

Na vybrané nápravy lze aplikovat pohony pomocí záloţky „Motors“. Volba nápravy se provádí 

pomocí zaškrtávacích políček a zahrnuje: přední, zadní (nedostupné u 3kolového robotu), prostřední 

(pouze u 6kolového robotu). U motorů lze nastavit úhlovou rychlost bez zátěţe a krouticí moment při 

zastavení. 

Záloţka „Controllers“ určuje způsob řízení robotu pákovým ovladačem. Vybrat lze poţadovanou osu 

ovladače (z rozevíracího seznamu) a násobič (většinou bude vyhovovat hodnota 1,0) pro zadávání 

rychlosti jízdy a pro zatáčení. 

 

Obr. 7-26 Záloţky pro definici pohonů a způsobu ovládání 

Kamery 

Záloţka „Cameras“ (Obr. 7-23) slouţí k definici kamerového subsystému simulovaného robotu. Zadat 

je moţno hlavní kameru (otočena ve směru jízdy) a zadní kameru (otočena dozadu). Kaţdá kamera je 

určena polohou v lokálním souřadném systému robotu (viz Obr. 7-25) a úhlem záběru. 

U hlavní kamery je dále moţno zvolit stereo kameru (budou vytvořeny 2 kamery vzdálené od sebe 6 

cm) a polohovatelnou kameru (bude vytvořen mechanismus umoţňující natáčení kamery kolem os y a 

x). Tyto dvě volby se dají vzájemně kombinovat.    

7.9.2 Ovládání simulačního systému 

Kamery a pohledy 

Okno aplikace vykresluje vţdy pohled z primární kamery (přes celou plochu okna) a volitelně i ze 

sekundární kamery (v malém průhledném obdélníku vpravo nahoře).  

Primární pohled můţe být buď z kamery robotu, nebo můţe jít o kameru sledující robot shora. Tuto 

kameru lze ovládat pomocí myši: 

 pohyb myší s drţením pravého tlačítka – rotace pohledu, 

 pohyb myší s drţením prostředního tlačítka – posun cíle pohledu, 

 kolečko myši – přibliţování a oddalování pohledu. 
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Pro přepínání kamery primárního pohledu je určena numerická (číselná) klávesnice, klávesa 0 zapíná 

výše zmíněný externí pohled, ostatní číslice volí příslušnou kameru robotu dle jeho definice. Přepínání 

sekundárního pohledu funguje podobně, je však potřeba drţet klávesu ctrl a poté volit čísla. V tomto 

případě číslo nula (ctrl+0) sekundární pohled úplně vypíná (externí kamera zde není povolená). 

Klávesami + (plus) a - (mínus) se obdélník pohledu sekundární kamery zvětšuje a zmenšuje. 

 

Obr. 7-27 Okno aplikace simulačního systému 

Přiřazení dalších klávesových zkratek 

Klávesy pro volby stereovize – způsob zobrazení a zaměřování kamer na cíl pohledu: 

 F1 – bez stereovidění 

 F2 – anaglyf green-magenta, 

 F3 – anaglyf red-cyan, 

 F4 – prokládání, 

 F5 – bez zaměřování, 

 F6 – fixní kamery, zaměřování posunem obrazů, 

 F7 – zaměřování rotací kamer. 

Pro ovládání dalších funkcí slouţí následující klávesy: 

 mezerník – postrčení robotu (pokud se např. zasekl na překáţce), 

 enter – reset robotu (uvedení do výchozí pozice ve scéně), 

 P – pozastavení a opětovné spuštění simulace (pauza), 

 O – během pauzy krokování simulace, 

 I – přepínání vykreslování kolizních tvarů, 

 L – zapínání a vypínání simulace senzorů, 

 U – zapínání a vypínání efektu hloubky ostrosti (pouze při pohledu z kamery robotu). 
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7.10 Praktické ověření 

Pro porovnání simulace s realitou byly vytvořeny virtuální modely několika skutečných robotů 

Katedry robototechniky. Jedná se o jiţ dříve zmíněné roboty Venca (Obr. 5-1) a Hercules (Obr. 5-2) a 

dále o dvě verze 6kolového robotu Aegis řízeného smykem – první verze měla kyvné zavěření kol a 

menší šířku podvozku, druhá verze má pevný rám s větší šířkou. Následující obrázek ukazuje, jak 

modely zmíněných robotů vypadají vykresleny přímo pomocí RoboSim a jaké úrovně detailů lze 

docílit (modely na obrázku nemají stejné měřítko, Hercules je ve skutečnosti mnohem větší). 

 

Obr. 7-28 Simulované modely robotů Venca, Hercules, Aegis 1 a Aegis 2 

Vlastnosti všech pohonů a vazeb robotů byly nastaveny tak, aby kinematika jízdy odpovídala co 

nejlépe realitě – poloměr zatáčení, rychlost apod.  

Simulace dynamiky v reálném čase prováděná systémem Havok je sice poměrně realistická, ale 

v ţádném případě ne naprosto fyzikálně přesná, coţ je dáno nezbytnými zjednodušeními pro umoţnění 

dostatečné rychlosti výpočtu. Zásadním zjednodušením přímo se týkajícím kolových mobilních robotů 

je nahrazení simulace měkké gumy kol (či dokonce pneumatiky plněné vzduchem) ideálně tuhým 

tělesem. Rovněţ není moţné přesně simulovat vzorek kol, takţe případný tvarový styk kola 

s překáţkou je nahrazen pouze třením válce o překáţku. 

Chování robotů přesto vykazuje společné znaky s realitou. Například model robotu Venca přesně 

vystihuje skutečný problém robotu spočívající ve velkém rozvoru kol, nízké světlé výšce a pohonu 

pouze zadních kol – robot se v simulaci i skutečnosti zasekává i na nízkých hrbolech a prazích. Obr. 

7-29 ukazuje praktické příklady situací, kdy došlo k odlehčení zadních kol, a robot uvízl. Doplnění 

simulovaného robotu o pohon všech 4 kol výrazně pomohlo, stále však v určitých situacích problém 

přetrvával a jako jediné skutečně vhodné řešení se jeví zvýšení světlé výšky či sníţení rozvoru.  

 

Obr. 7-29 Uvíznutí robotu Venca na příčných nerovnostech 
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Manévrovací schopnosti virtuálního robotu Venca jsou rovněţ podobně špatné jako v reálu. Díky 

simulaci mohlo být provedeno detailnější testování a bylo tak například zjištěno, ţe tento robot o šířce 

410 mm neprojede zahnutou chodbou uţší neţ 800 mm – a i při této šířce je nutno několikrát couvat.  

 

Obr. 7-30 Uvíznutí robotu Venca v chodbě 

Zde se sice jedná o zpětné ověření jiţ existujícího robotu, ale tyto problémy by byly simulací odhaleny 

i při jejím primárním plánovaném vyuţití, tedy během návrhu robotu. 

Robot Aegis 1 ve skutečnosti měl velké problémy se zatáčením, malý poměr šířky podvozku k délce 

způsoboval, ţe robot „preferoval“ přímou jízdu. Simulovaný robot se chová podobně. Stejně jako ve 

skutečnosti, i v simulaci pomohlo rozšíření podvozku robotu (Aegis 2). 

Robot Aegis 2 byl odzkoušen i na jednoduchém testovacím polygonu vytvářejícím nerovný terén 

(ověření přesnosti fyzické simulace) a ve slalomu na rovné zemi (ověření simulace ovládání, jízdy a 

zatáčení). Tento polygon byl poté vytvořen ve virtuální realitě a pokus byl zopakován. Po nastavení 

odpovídajících krouticích momentů pohonů a tření kol bylo dosaţeno velmi podobného chování, i 

časy průjezdu odpovídají. 

Obr. 7-31 ukazuje, jak se v simulaci na stejném terénu chová původní verze robotu Aegis – kyvné 

zavěšení udrţuje kola lépe ve styku s terénem. 

 

Obr. 7-31 Robot Aegis 1 na simulovaných překáţkách 
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Obr. 7-32 Robot Aegis 2 na překáţkách ve skutečnosti a v simulaci 

 

 

Obr. 7-33 Robot Aegis 2 při slalomu ve skutečnosti a v simulaci 
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8. Závěr 

Tato práce se zabývala otázkou moţného vyuţití virtuální reality v mobilní robotice, přičemţ byly 

zmíněny dvě hlavní oblasti nasazení. První oblastí je vyuţití virtuální a rozšířené reality při řízení 

skutečného robotu, jde tedy o asistenci lidskému operátorovi při praktickém nasazení robotu. Druhou 

oblastí je vytvoření modelu robotu a jeho testování ve virtuálním prostředí pro ověření jeho vlastností 

nebo pro nácvik řízení. 

8.1 Přehled výsledků 

8.1.1 Asistence operátorovi 

Syntéza grafického prostředí operátora servisního robotu 

V rámci syntézy grafického prostředí operátora byly teoreticky navrţeny a poté i na existujících 

robotech prakticky implementovány a odzkoušeny komplexní obrazovky operátorských aplikací 

řídicích systémů vyuţívající některé způsoby aplikace rozšířené (augmentované) reality pro doplnění 

obrazu kamerového subsystému robotu o dodatečné grafické informace, konkrétně: 

 Vizualizace dat laserového skeneru – zvýraznění překáţek kolem robotu přímo v pohledu 

kamery, s vyuţitím barevného kódování vzdálenosti (a tudíţ nebezpečnosti) překáţky a 

uvedením číselných hodnot vzdáleností k význačným bodům. 

 Znázornění jízdní dráhy mobilního robotu – v pohledu kamery jsou vytvořeny pásy 

naznačující dráhu kol robotu při následné jízdě, včetně reakce na případné zatáčení. 

 Vizualizace dat jiných typů snímačů – jednoduché znázornění vzdálenosti k překáţce 

detekované senzorem IR, ultrazvukovým, laserovým atd. 

Výsledné zobrazení má operátor neustále přehledně k dispozici a nemusí směřovat svou pozornost tak 

často mimo obraz kamery. Vlastní obraz však není nevhodně narušen, doplněné objekty se zdají být 

součástí skutečného světla a zároveň mají velkou míru průhlednosti. Jako velmi praktická se ukázala 

kombinace vykreslení jízdní dráhy robotu a vizualizace dat laserového skeneru, neboť tak můţe 

operátor velmi snadno, rychle a přesně zjistit, zda robot daným zúţeným místem bezpečně projede. 

Bez této funkce je velmi obtíţné odhadnout šířku robotu, coţ můţe vést k prodlouţení času jízdy 

nezbytným zkoušením, nebo dokonce aţ k poškození robotu či okolních objektů. 

Využití virtuálního obrazu pro řízení podvozku a manipulační nadstavby 

Kromě rozšířené reality je vyuţita i čistě virtuální realita, spočívající ve vykreslení interaktivního 3D 

modelu mobilního robotu. Tato technika je vhodná zejména u robotů s manipulační nadstavbou, 

protoţe umoţňuje operátorovi mít přehled o aktuální poloze ramene. Řídicí systém robotu Hercules je 

tímto zobrazením vybaven jiţ delší dobu a při mnoha prezentačních akcích katedry (včetně účasti na 

akci Dny NATO) byly prokázány jeho výhody. V případě vyuţití laserového skeneru je virtuální model 

robotu zasazen do zjednodušené 3D podoby scény rekonstruované čistě z dat skeneru. Operátor tak má 

lepší přehled o překáţkách v celém okolí robotu, nejen v úhlu pohledu kamer. 

Vizualizace překáţek má své uplatnění i v případě ztráty obrazu kamer, například pokud vyuţívá 

kamerový systém samostatný komunikační kanál s menším dosahem, nebo při pohybu ve tmě či 
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zakouřeném prostředí. Je-li laserový skener stále aktivní, můţe operátor vyvést robot z nebezpečné 

situace pouze za pomocí 3D vizualizace robotu a jeho okolí. 

8.1.2 Simulace mobilních robotů 

Ve druhé části práce byl vytvořen simulační systém umoţňující testování modelů mobilních robotů ve 

virtuálním prostředí. Kvůli náročnosti grafického software tohoto typu bylo nejdříve nutno vytvořit 

poměrně výkonné aplikační jádro (engine) zajišťující všechny grafické operace, správu virtuální scény 

a nejrůznější optimalizace procesu vykreslování. Výsledný engine je obecně pouţitelný a můţe slouţit 

jako základ prakticky libovolné grafické aplikace, včetně počítačové hry. 

Vlastní simulační systém umoţňuje: 

 Simulaci kinematiky a dynamiky mobilního robotu v terénu včetně interakce s okolními 

předměty, simulovány jsou i základní typy pohonů. 

 Flexibilní definici kolových podvozků – systém je velmi univerzální a nijak zásadně 

neomezuje výslednou podobu virtuální scény ani mobilního robotu. Simulace tak není 

omezena pouze na běţné typy kolových podvozků mobilních robotů, můţou být definovány 

podvozky s libovolným počtem a umístěním kol a teoreticky je moţno vytvořit i plazivé, 

kráčející nebo kombinované roboty. 

 Simulaci kamerového subsystému mobilních robotů – pohled na virtuální scénu je vytvářen 

stejným způsobem jako u skutečné kamery. Je tak moţno najít vhodné umístění kamer ještě 

před detailním rozpracováním návrhu konstrukce. Simulační systém rovněţ můţe slouţit jako 

jednoduchý způsob ověření přínosu stereoskopického zobrazení. Zde bylo například zjištěno, 

ţe různé metody soustředění obou kamer na společný bod zájmu, které jsou poměrně náročné 

na praktickou implementaci, ve skutečnosti nejsou pro dosaţení prostorového vjemu nezbytné 

a dokonce se oči mohou neustálým posunem obrazů dříve unavit. Automatické soustředění 

kamer navíc bere v úvahu střed obrazu, zatímco operátor se můţe na obrazovce dívat do 

různých míst. 

 Simulaci základních typů senzorů včetně vizualizace naměřených vzdáleností překáţek, 

moţnost rozšíření o další senzory. 

 Snadnou tvorbu nových mobilních robotů – základní jednoduché typy mobilních robotů lze 

vytvořit a nastavit pomocí přehledného dialogového systému a ihned odzkoušet ve virtuálním 

prostředí. Při poţadavku na vytvoření sloţitějšího robotu je nutno zadat jeho definici pomocí 

speciálního jednoduchého značkovacího jazyka, kde však nejsou vyţadovány ţádné znalosti 

programování. Stejná syntaxe je pouţita i pro tvorbu virtuálních testovacích prostředí. 

Systém se v porovnání s jinými podobnými produkty vyznačuje dále i následujícími vlastnostmi: 

 Jednoduché spouštění a unifikovaná struktura – simulační systém na většině počítačových 

sestav nevyţaduje instalaci, u některých operačních systémů je instalace potřeba pouze kvůli 

podpůrným knihovnám souvisejícím s DirectX. Simulátor je moţno spustit samostatně, 

případně vyuţít dialogového systému, který je ale se simulátorem pevně svázán a není 

instalován zvlášť. 

 Pokročilá simulace kamerového subsystému, realistický obraz vyuţívající některé náročnější 

grafické efekty pro věrohodný dojem z navigace robotu terénem, důraz je však kladen i na 

efektivitu a optimalizaci výsledného řešení, aby byly zachovány nízké poţadavky na 

hardware. 

 Stejný způsob ovládání jako u skutečných mobilních robotů, navíc široce konfigurovatelný. 
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Systém byl doplněn o trojici poměrně realistických virtuálních prostředí pokrývajících širokou škálu 

moţných scénářů testování robotů.  

Praktickým ověřením bylo zjištěno, ţe simulace poskytuje přijatelně přesné výsledky. Nejedná se o 

fyzikálně naprosto přesné chování, neboť toho není v reálném čase moţné dosáhnout. Pro přesné 

zjištění potřebného krouticího momentu motoru apod. je nutné stále vyuţívat specializovaný 

profesionální software. Limitací systému je zejména omezení na tuhá tělesa – coţ přináší v určitých 

situacích znatelné rozdíly u simulace pneumatik kol mobilních robotů.  

Zdrojový kód aplikace (C++ a efekty HLSL) má celkem cca 14500 řádků ve 101 souborech. Dále je 

vyuţito 66 souborů modelů a 90 textur. 

8.2 Náměty k dalšímu řešení 

Kvůli velkému rozsahu a sloţitosti řešené problematiky zůstává stále poměrně značný prostor pro 

další rozšíření a vylepšení. 

V první části byly navrţeny komplexní metody asistence operátorovi a také byly testovány na 

existujících mobilních robotech. Ţádný z těchto robotů však standardně neobsahuje všechny potřebné 

komponenty a proto bylo testování prováděno částečně za uměle vytvořených podmínek. Bylo by 

proto vhodné rozšířit například senzorický subsystém robotu Hercules o laserový skener natrvalo a 

vyřešit jeho konstrukční umístění a bezdrátový přenos dat. Tak by mohlo být provedeno testování při 

skutečném praktickém nasazení. 

Simulační systém vytvořený ve druhé části by bylo vhodné dále doplnit zejména o podstatně 

výkonnější a dokonalejší dialogový systém pro editaci a vytváření robotů. Ideálně by mohlo jít o 

grafické prostředí s okamţitým zobrazením prováděných změn – vyuţitím stejné technologie, která 

poté vykresluje vlastní simulaci. Rovněţ by tento editor měl pokrývat celou škálu funkcí nabízených 

simulačním systémem, aby uţivatel vůbec nemusel provádět ruční úpravy textových souborů a 

nemusel být obeznámen se syntaxí definice scény. Simulátor by se tak stal snadněji pouţitelným. 

Pozornost by zaslouţila i problematika moţné simulace pásů, neboť pásové roboty jsou velmi 

rozšířené. Současná verze umoţňuje pouze případnou náhradu pásu řadou kol, coţ ovšem vytváří 

značně odlišné chování. 

Existují i moţnosti propojení obou oblastí vyuţití virtuální reality popsaných v této práci. Simulační 

systém by například mohl slouţit jako virtuální náhrada reálného robotu – operátor by se pomocí 

standardního ovládacího kufříku připojil buď k robotu, nebo k počítači se spuštěnou simulací a ovládal 

by robot v obou případech naprosto shodně. Stejným způsobem by mu byla poskytována i zpětná 

vazba v podobě obrazu z kamer a dat senzorů. Zde by však bylo potřeba rozšířit simulátor o dostatečně 

rychlou kompresi a přenos vygenerovaných obrazových dat. 

Techniky popsané v první části by mohly být integrovány i do simulace, čímţ by vznikla pomyslná 

virtuální realita ve virtuální realitě. Toto řešení by umoţnilo testovat přínos dodatečných grafických 

informací v obrazu kamery i bez vyuţití skutečného mobilního robotu. Předpokladem zde však je 

přijatelně rychlá simulace laserového skeneru s dostatečným úhlovým rozlišením. 



 138 

Publikace autora 

Následující seznam obsahuje pouze publikace související do určité míry s tématem disertační práce: 

 Mostýn, V., Kot, T. Anti-Collision System for Vision Assisted Control of a Mobile Robot 

Manipulator Arm. In Proceedings of the ICMT 2011 - International Conference on Military 

Technologies. Brno : University of Defence, 2011. ISBN 978-80-7231-788-2. [59] 

 Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V., Novák, P. Controlling a manipulator of a service robot by 

following the operator's hand movement in space. Transactions of the VŠB - Technical 

University of Ostrava. 2010, roč. LVI, Mechanical series, č. 1, s. 121-125, ISSN 1210-0471. 

 Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Integration of Sensor Informations into Camera Image Presented 

to Mobile Robot Operator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, roč. LV, Mechanical 

series, č. 1, s. 153-160. ISSN 1210–0471. [52] 

 Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of a 3D Representation of 2D Laser Scanner Data in 

Operator Controlled Mobile Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, roč. LV, 

Mechanical series, č. 1, s. 145-152. ISSN 1210–0471. [53] 

 Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of Virtual Reality for Verification of Characteristics 

of Mobile Robots. In Proceedings of the ICMT 09 - International Conference on Military 

Technologies. Brno : University of Defence, 2009. s. 517-524. ISBN 978-80-7231-649-6. [75] 

 Mostýn, V., Novák, P., Kot, T. Application of Virtual Reality For Verification of Driving 

Properties of Mobile Robots. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference 

Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. s. 308-311. ISBN 

978-80-553-0288-1. [76] 

 Mostýn, V., Kot, T., Mihola, M., Krys, V. Simulation Model of Manipulating Arms of the 

Service Robot. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the 

Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. s. 312-318. ISBN 978-80-553-

0288-1. 

 Krys, V., Kot, T. Virtual model of a locomotory subsystem of a service robot in MSC.ADAMS 

simulation system environment. AT&P journal PLUS. 2007, roč. 7, č. 1, s. 211-213. ISSN 1336-

5010. 

 Mostýn, V., Kot, T. Checking system of the dynamic stability of a vehicle. Acta Mechanica 

Slovaca. 2006, roč. 10, č. 2-A, s. 331-336. ISSN 1335-2393. 

 Krys, V., Kot, T. Using the simulation system MSC.ADAMS for hydraulic driven manipulator 

design. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of 

foundation of the Faculty of Mechanical Engineering. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 55-

58. ISBN 80-248-0905-2. 

 



 139 

Seznam použité literatury 

[1] Eberly, D. H. 3D Game Engine Design : A Practical Approach to Real-time Computer Graphics. 

Morgan Kaufmann Publishers, 2000. 561 p. ISBN 978-1558605930. 

[2] Gregory, J. Game Engine Architecture. Massachusetts : AK Peters, Ltd., 2009. 860 s. ISBN 978-1-

56881-413-1. 

[3] Luna, F. D. Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0c : A Shader Approach. 

Sudbury : Wordware Publishing, Inc., 2006. 628 s. ISBN 978-1-59822-016-2. 

[4] Prata, S. Mistrovství v C++. Praha : Computer Press, 2001. 968 s. ISBN 80-7226-339-0. 

[5] Schmuller, J. Myslíme v jazyku UML. Praha : Grada Publishing, 2001. 360 s. ISBN 80-247-0029-8. 

[6] Skařupa, J., Mostýn, V. Teorie průmyslových robotů. Košice : Vienala, 2000. 148 s. ISBN 80-88922-

35-6.  

[7] Smejkal, J. Elektrotechnika. Brno : Vysoké učení technické, 1991. 254 p. ISBN 80-214-0388-8. 

[8] Walnum C. Programujeme grafiku v Microsoft Direct3D. Brno : Computer Press, 2004. 360 s. ISBN 

80-251-0136-3. 

[9] Ţára, J. VRML 97 : Laskavý průvodce virtuálními světy. Brno : Computer Press, 1999. 240 s. ISBN 

80-7226-143-6. 

[10] Wikipedia. Virtual reality [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality>. 

[11] Milgram, P., Kishino, F. A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transactions on 

Information Systems [online]. 1994, roč. E77-D, č. 12. Dostupný z WWW: 

<http://etclab.mie.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.html>. 

[12] Telerob. tEODor [online]. Dostupný z WWW: <http://www.telerob.de/teodor.php>. 

[13] Cybernet. Operator Control Unit [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cybernet.com/products/robotics.html>. 

[14] iRobot. Ground Robots [online]. Dostupný z WWW: <http://www.irobot.com/gi/ground/>. 

[15] Orpheus Robotic System Project [online]. Dostupný z WWW: <http://www.orpheus-project.cz/>. 

[16] Mesa Robotics [online]. Dostupný z WWW: <http://www.mesa-robotics.com/>. 

[17] Powell, D., Gilbreath, G., Bruch, M. The Multi-Robot Operator Control Unit. In SPIE Proc. 6230 : 

Unmanned Systems Technology VIII, Defense Security Symposium [online]. Orlando, 2006. Dostupný 

z WWW: <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA449450>. 

[18] Biber, P., Fleck, S. The Wägele [online]. Dostupný z WWW: < http://www.gris.uni-

tuebingen.de/people/staff/biber/wagele.htm>. 

[19] Nielsen, C. W. Using Augmented Virtuality to Improve Human-Robot Interactions : PhD. 

dissertation. Brigham : Brigham Young University, 2006. 164 s.  

[20] Ahuja, G., aj. Layered Augmented Virtuality. In 13
th
 IASTED International Conference on Robotics 

& Applications [online]. Würzburg, 2007. Dostupný z WWW: 

<http://www.scribd.com/doc/51743712/>. 

[21] Microsoft MSDN. Microsoft Robotics Developer Studio [online]. Dostupný z WWW: 

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb905420.aspx>. 

[22] The Player Project. Gazebo [online]. Dostupný z WWW: 

<http://playerstage.sourceforge.net/wiki/Gazebo>. 

[23] CyberRobotics. Webots 6 [online]. Dostupný z WWW: <http://www.cyberbotics.com/>. 

[24] Universität Leipzig. Research Network for Self-Organization or Robot Behavior [online]. Dostupný 

z WWW: <http://robot.informatik.uni-leipzig.de/>. 

[25] Virtual Robot Experimentation Platform [online]. Dostupný z WWW: <http://www.v-rep.eu/>. 

[26] OpenSim [online]. Dostupný z WWW: <http://opensimulator.sourceforge.net/>. 



 140 

[27] Simbad Project Home [online]. Dostupný z WWW: <http://simbad.sourceforge.net/>. 

[28] Universität Bremen. SimRobot – Robotics Simulator [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.informatik.uni-bremen.de/simrobot/index_e.htm>. 

[29] Vecna Robotics. Dynamic Simulation [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.vecna.com/robotics/solutions/dynamic_simulation.shtml>. 

[30] EyeSim – EyeBot Simulator [online]. Dostupný z WWW: 

<http://robotics.ee.uwa.edu.au/eyebot/doc/sim/sim.html>. 

[31] UchilSim [online]. Dostupný z WWW: <http://www.robocup.cl/uchilsim/index.html>. 

[32] Wikipedia. 3D computer graphics [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics>. 

[33] Wikipedia. Comparison of OpenGL and Direct 3D [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_OpenGL_and_Direct3D>. 

[34] Wikipedia. Id Tech 3 [online]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Id_Tech_3>. 

[35] Epic Games. Unreal Developer Network [online]. Dostupný z WWW: 

<http://udn.epicgames.com/Main/WebHome.html>. 

[36] Valve. Source Engine [online]. Dostupný z WWW: <http://source.valvesoftware.com/>. 

[37] OGRE [online]. Dostupný z WWW: <http://www.ogre3d.org/>. 

[38] Panda 3D [online]. Dostupný z WWW: <http://www.panda3d.org/>. 

[39] OpenSceneGraph [online]. Dostupný z WWW: <http://www.openscenegraph.org/>. 

[40] Autodesk. 3ds Max Products [online]. Dostupný z WWW: <http://usa.autodesk.com/3ds-max/>. 

[41] MAXON. Cinema 4D [online]. Dostupný z WWW: <http://www.maxon.net/>. 

[42] Autodesk. Maya [online]. Dostupný z WWW: <http://usa.autodesk.com/maya/>. 

[43] Blender [online]. Dostupný z WWW: <http://www.blender.org/>. 

[44] Microsoft MSDN. Projection Transform (Direct3D 9) [online]. Dostupný z WWW: 

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb147302.aspx>. 

[45] Wikipedia. Pipelining [online]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Pipeline>. 

[46] Thomson, R. The Direct3D Graphics Pipeline [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.xmission.com/~legalize/book/index.html>. 

[47] Microsoft MSDN. Direct3D Architecture (Direct3D 9) [online]. Dostupný z WWW: 

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb219679%28v=vs.85%29.aspx>. 

[48] Wikipedia. Multiple buffering [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_buffering>. 

[49] Wikipedia. Gouraud shading [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Gouraud_shading>. 

[50] Wikipedia. Lambert’s cosine law [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Lambert's_cosine_law>. 

[51] Katedra robototechniky. Přehled mobilních robotů katedry [online]. Dostupný z WWW: 

<http://robot.vsb.cz/mobilni-roboty/>. 

[52] Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Integration of Sensor Informations into Camera Image Presented to 

Mobile Robot Operator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, roč. LV, Mechanical series, 

č. 1, s. 153-160. ISSN 1210–0471. 

[53] Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of a 3D Representation of 2D Laser Scanner Data in 

Operator Controlled Mobile Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, roč. LV, 

Mechanical series, č. 1, s. 145-152. ISSN 1210–0471. 

[54] Microsoft MSDN. DirectShow [online]. Dostupný z WWW: <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms783323.aspx>. 

[55] VideoInput [online]. Dostupný z WWW: <http:// muonics.net/school/spring05/videoInput/>. 



 141 

[56] Wikipedia. Camera resectioning [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Camera_resectioning>. 

[57] OpenCV [online]. Dostupný z WWW: <http://opencv.willowgarage.com/wiki/>. 

[58] Hokuyo. Scanning range finder URG-04 LX [online]. Dostupný z WWW: <http://www.hokuyo-

aut.jp/02sensor/07scanner/urg_04lx.html>. 

[59] Mostýn, V., Kot, T. Anti-Collision System for Vision Assisted Control of a Mobile Robot 

Manipulator Arm. In Proceedings of the ICMT 2011 - International Conference on Military 

Technologies. Brno : University of Defence, 2011. ISBN 978-80-7231-788-2. 

[60] Wikipedia. Bounding volume [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bounding_volume>. 

[61] Wikipedia. Separating axis theorem [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Separating_axis_theorem>. 

[62] Gomez, M. Simple intersection tests for games [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.gamasutra.com/view/feature/3383/simple_intersection_tests_for_games.php>. 

[63] Wikipedia. Singleton pattern [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Singleton_pattern>. 

[64] Wikipedia. Wavefront .obj file [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file>. 

[65] Wikipedia. STL (file format) [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)>. 

[66] Microsoft MSDN. StateManager Sample [online]. Dostupný z WWW: 

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee418809%28VS.85%29.aspx>. 

[67] West, M. Evolve Your Hierarchy [online]. Dostupný z WWW: 

<http://cowboyprogramming.com/2007/01/05/evolve-your-heirachy>. 

[68] Wikipedia. Physics engine [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Physics_engine>. 

[69] Open Dynamics Engine [online]. Dostupný z WWW: <http://www.ode.org/>. 

[70] Bullet Physics Library [online]. Dostupný z WWW: <http://bulletphysics.org/>. 

[71] Nvidia Developer Zone. PhysX by Nvidia [online]. Dostupný z WWW: 

<http://developer.nvidia.com/technologies/physx>. 

[72] Havok [online]. Dostupný z WWW: <http://www.havok.com/>. 

[73] Wikipedie. Hašovací tabulka [online]. Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hašovací_tabulka>. 

[74] Hsieh, P. Hash Functions [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.azillionmonkeys.com/qed/hash.html>. 

[75] Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of Virtual Reality for Verification of Characteristics of 

Mobile Robots. In Proceedings of the ICMT 09 - International Conference on Military Technologies. 

Brno : University of Defence, 2009. s. 517-524. ISBN 978-80-7231-649-6. 

[76] Mostýn, V., Novák, P., Kot, T. Application of Virtual Reality For Verification of Driving Properties 

of Mobile Robots. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the 

Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. s. 308-311. ISBN 978-80-553-0288-1. 

[77] Wikipedia. Ackermann steering geometry [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_steering_geometry>. 

[78] Hammon, E. Practical Post-Process Depth of Field. GPU Gems 3 [online]. 2009, č. 3. Dostupný 

z WWW: <http://developer.nvidia.com/node/185>.  

[79] Wikipedia. Anaglyph image [online]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Anaglyph_image>. 

[80] Tvarůţka, A. Senzorický subsystém robotu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TUO, 2008. 139 s. 

 


