
Vývoj prototypu aplikace pro podporu návrhu výrobních 

layoutů ve 3D

Předmětem výzkumu je přechod od hrubého návrhu layoutu ve 2D na

návrh prostorového řešení ve 3D, které bude vizuálně lépe zpracované

a jednodušší pro orientaci. Ve 3D prostředí bude možné měnit polohu a

případně i natočení jednotlivých objektů. Zároveň se uživatel bude moci

ve vytvořeném prostředí pohybovat tak, aby měl možnost vidět

navržené uspořádání z více pohledů. Pomocí tohoto moderního nástroje

bude možné otestovat a navrhnout prostorové uspořádání budoucího

pracoviště tak, aniž by bylo zapotřebí zasahovat do reálného pracoviště.

Tento nástroj výrazným prvkem napomáhá k navržení a otestování

pracovišť i díky vysoké míře gamifikace.

OČEKÁVANÝ DOPAD ŘEŠENÍ

Za hlavním přínos lze považovat usnadnění práce a šetření času

pracovníkům. Toto usnadnění spočívá v možném otestování,

zhodnocení a následném navržení pracovních layoutů ve virtuální realitě

budoucího pracoviště tak, aniž by bylo nutné fyzicky zasahovat do

reálného pracoviště. aplikace bude sloužit pro navrhování pracovních

layoutů ve virtuální realitě.

ŘEŠENÍ

Řešení vývoje beta verze aplikace je koncipován do dvou částí. První

část je zaměřena na analýzu datových a funkčních požadavků

zadavatele a druhá na vytvoření beta verze aplikace pro podporu návrhu

prostorového uspořádání průmyslových provozů ve 3D.

V první části bylo dle zadání projektu nutno provést:

▪ Definování požadavků

o definování požadavků pro navrhování pracoviště,

o specifikace celého procesu.

▪ Analýza požadavků

o datová analýza,

o funkční analýza.

Odborná část projektu je zaměřena na analýzu požadavků projektu. Pro

uskutečnění tohoto kroku budou využity následující dva přístupy:

První přístup je funkční analýza, která představuje identifikaci veškerých

funkcí, které provádí systém. Jedná se jak o uživatelsky viditelné funkce,

tak i funkce na pozadí:

▪ Vnější pohled – náhled na strukturu a hierarchii funkcí se

zohledněním dílčích uživatelských skupin,

▪ Vnitřní pohled – seznam funkčních požadavků na vnitřní chování

systému.

Druhý přístup je analýza proveditelnosti, jinými slovy řečeno nalezení

vhodného nástroje pro interpretaci 3D pohledu, včetně možnosti

v daném prostředí s objekty interagovat.

K využívání softwaru je zapotřebí manuál, který poskytne uživateli

přehled základních funkcí tohoto softwaru.

Uživatelské prostředí, které tvoří vzhled celé aplikace je složeno z

různých nabídek, polí, ikon a tlačítek, které pomáhají uživateli aplikace

procházet celým obsahem. Volba jazyka je jedním z prvků uživatelského

prostředí. Lze volit mezi třemi variantami: Češtinou, angličtinou a

němčinou a v případě nutnosti lze přidat i další jazykové mutace.

Obr. 1 – Volba jazykové mutace

Přihlášení do aplikace, které následuje v dalším kroku po výběru jazyka,

je možné provést dvojím způsobem:

a) Jako editor neboli vedoucí projektu,

b) Jako koncový zaměstnanec.

Uživateli je nabídnuto vyskakovací okno s možností přihlášení se do

aplikace buď jako editor nebo jako koncový zaměstnanec. Volba

těchto možností ovlivňuje další funkcionality aplikace, které

spočívají v omezené možnosti ovládání aplikace. Nabídnuta je

uživateli i možnost volby úrovně. Volba úrovně definuje komplexitu

použitých modelů pro tvorbu návrhu.

Jednou z nich je „Úroveň základní“. V této volbě je možné pracovat

pouze s elementárními objekty jakými jsou např. krychle, válec,

kvádr. Další možností je „Úroveň komplexní“. U této volby je možné

využít modely z uživatelem vytvořené databáze importovaných 3D

modelů. Tuto databázi lze obohatit i vlastními modely. Pro správnou

funkcionalitu aplikace musí tyto modely splňovat určitá kritéria, jako

je například počet polygonů a správný formát vkládaného modelu.

Po vybrání úrovně může uživatel s objekty manipulovat pomocí

laserového ukazovatele nebo pomocí fyzického uchopení. První

zmíněná volba je zejména vhodná pro manipulaci s objekty ve větší

dosahové vzdálenosti. Čerpání použitých objektů je možné z

vytvořených generátorů umístěných na předem definovaných

místech. Uživatel si tedy může vygenerovat více objektů a ty si

připravit pro následné „skládání“ pracoviště.

Základní uživatelské funkce jsou takové funkce, které si uživatel

definuje sám. Pomocí tohoto rozhraní je možné ovládat samotnou

scénu a pohyby v ní.

Mód letu slouží k efektivnějšímu nasimulování realistického

vytváření pracoviště. Dále také k lepší představivosti o reálných

rozměrech pracoviště. Tento prvek dokáže simulovat reálný pohled

na pracoviště, který lze zejména využít při pohledu shora (kolmo na

pracoviště) tedy půdorys.

Potvrzení výběru – tato funkce slouží k potvrzení výběru v

jednotlivých částí aplikace. Protože v této aplikaci není umožněno

potvrdit tlačítka, ikony nebo panely pomocí dotyku a

fyzického zmáčknutí, je zapotřebí tyto vybrané segmenty potvrdit

pomocí laserového ukazatele. Samotný laser je aktivován pomocí

tlačítka Trackpad (Přemístění), tím je zapotřebí namířit na vybrané

tlačítko, které je defaultně ohraničeno zeleným rámečkem. V

případě, že chce uživatel potvrdit výběr je zapotřebí k již

zmáčknutému tlačítku Trackpadu zmáčknout tlačítko Trigger

(Sprejování). Tato kombinace slouží k potvrzení výběru, což

indikuje modrý rámeček kolem tlačítka.

Obr. 5 – Hlavní menu

Volba pohybu určuje, jakým typem se lze po pracovišti pohybovat.

Jednou z možností je teleport, který již byl popsán výše. Druhou

možností je mód letu, který byl již také popsán v předešlé kapitole.

Hlavní menu – po stisknutí tlačítka start v přihlašovacím okně se

uživateli spustí samotná aplikace pro návrh prostorového

uspořádání v průmyslovém podniku. V průběhu celého procesu je

uživateli umožněno zmáčknout tlačítko home (na pravém ovladači

HTC Vive). Po stisknutí tlačítka se uživateli zobrazí celé radiální

hlavní menu aplikace. Náhled na toto okno se může lišit v závislosti

uživatele v prostoru.

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY

Při tvorbě Prototypu aplikace pro podporu návrhu výrobních layoutů ve

3D byl kladen důraz na maximalizaci uživatelské jednoduchosti se

snahou využít minimální počet tlačítek na ovladači – tzn. jedno pro

interakci a druhé pro vyvolání menu. Účelem aplikace je přechod od

hrubého návrhu layoutu ve 2D na návrh prostorového řešení ve 3D,

které bude vizuálně lépe zpracované a jednodušší pro orientaci. Ve 3D

prostředí je možné měnit polohu a i natočení jednotlivých objektů.

Významnými výstupy projektu jsou:

⮚ Závěrečná zpráva

⮚ Vsouhrn

⮚ Workshop

ANOTACE DÍLČÍHO ÚKOLU

Obr. 2 – Ukázka přihlášení do aplikace

Obr. 3 – Základní funkce ovládání

Obr. 4 – Ukázka teleportu

Teleport, nebo také jinak přesunutí, je základní funkce, která slouží

k jednoduššímu přesunu na pracovišti. Slouží k usnadnění pohybu

především na větší vzdálenosti, která je lehkou překážkou v oblasti

VR. Pro malé přesuny (řádově 2x2 metry) je možno využít volné

chůze v reálném prostoru. Jelikož je VR technologie do jisté míry

limitována prostorem, ve kterém se lze pohybovat, je zapotřebí v

určitých situacích přidat právě tuto funkci – teleport. Ovládání této

funkce je velice jednoduché a intuitivní. Pro přemístění stačí pouze

zmáčknout tlačítko Trackpad, které posléze na předem definovaný

prostor promítne laser, který dle barvy indikuje možnost přemístění.

Zelená barva laseru indikuje plochu, kam se lze teleportovat,

červená barva laseru znázorňuje plochu, kam není umožněno se

teleportovat. Tato funkce je požadována zejména z důvodu, aby

uživateli bylo přesně nadefinováno kam se může pohybovat, což

mu napomůže k rychlejší orientaci a samotnému testování

Volba úrovně je uživateli nabídnuta v případě, kdy potřebuje do

svého průmyslového pracoviště využít jiný typ modelů, než je

aktuálně používaný. Potvrzením tlačítka je uživateli nabídnut výběr

ze dvou možností úrovně:

• Primitivní – práce s primitivními prvky, těmito prvky jsou

základní tvary, jakými jsou prvky s nadefinovanými rozměry

(krychle, válec, kvádr...)

• Komplexní – využití uživatelem vložených modelů, které lze při

návrhu průmyslového pracoviště využít (regál, stroj, paleta…).

Obr. 6 – Volba úrovně

Obr. 7 – Výběr typu pohybu

Vkládání objektů se odvíjí od zvoleného stupně úrovně. Pokud je

zvolena primitivní úroveň je uživateli umožněno vložit pouze

primitivní tvary. V případě zvolení komplexní úrovně je uživateli

umožněno vkládání komplexních modelů, které si může do

aplikace sám vkládat.

Obr. 8 – Základní funkce ovládání


