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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá prozkoumáním systémů projekce u vozidlových simulátorů, 

zejména pak projekce pomocí HMD a samotnou konstrukcí vozidlových simulátorů. V první 

části se tato práce věnuje popisu jednotlivých částí vozidlového simulátoru a zhodnocení 

výhod jednotlivých možností projekce. Zároveň analyzuje současné trendy v oblasti HMD a 

jejich možnosti. Cílem této bakalářské práce je vytvoření funkčního prototypu vozidlového 

simulátoru s projekcí pomocí HMD a ověření jeho funkčností. V této práci je popsán postup při 

vývoji jeho konstrukce a vývoji virtuálního prostředí. Výstupem této práce je funkční prototyp 

vozidlového simulátoru s HMD projekcí. V závěru tato práce hodnotí jednotlivé aspekty 

vytvořeného prototypu a definuje budoucí směr vývoje tohoto prototypu.  

 

Klíčová slova 

HMD, Vozidlový simulátor, Konstrukce, Projekce 

 

 

 

Abstract 

This Bachelor’s thesis focuses on examining projection systems in vehicle simulators,  

especially on HMD projection, and on vehicle simulator construction itself. In the first part, the 

thesis describes individual parts of vehicle simulator and evaluates advantages of several 

simulator projection options. The thesis analyzes current trends in the HMD development field 

and their options aswell. The goal of this thesis is to develop a working prototype of a vehicle 

simulator with HMD projection and to verify its functionality. The process of development of the 

simulator’s construction and its virtual environment is described. The output of this thesis is a 

working prototype of a vehicle simulator with HMD projection. The individual aspects of the 

created prototype are evaluated and concluded and the future direction of development of the 

prototype is defined. 
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Seznam použitých zkratek 

GPS Global Positioning Systém – Globální družicový polohový systém 

DGPS Differential GPS– diferenciální GPS (global positioning system) 

HMD Head Mounted Display – Náhlavní displej 

LED Light Emitting Diode – Elektroluminiscenční dioda 

OLED Organic LED – Organická LED 

MEMS – Microelectromechanical Systems – Mikroelektromechanické systémy 

3D Three Dimensional - Trojrozměrný 

HLA High Level Architecture – Architektura vysoké úrovně 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers – Institut pro elektrotechnické a 

elektronické inženýrství 

HiL Hardware in the Loop – Metoda simulace s užitím automobilového hardwaru 

CAN Controlled Area Network – Komunikační standard užívané v automobilovém průmyslu 

TCP/IP Internet Protocol Suite – Soubor komunikačních protokolů užívaný v počítačových 

sítích 

EEG – Elektroencefalografie 

EKG – Elektrokardiografie 

CAVE Cave Automatic Virtual Environment – Typ prostředí virtuální reality užívající monitory 

či projektory 

UST Ultra Shrot Throw – Typ projektorů určených na malé projekční vzdálenosti 

 PPI Pixels Per Inch – Jednotka udávající počet pixelů na úhlopříčce o délce jednoho palce 

GPU Graphics Processing Unit – Výpočetní jednotka určená na grafické výpočty 

UHDTV Ultra High Definition Television – Standard rozlišení digitálního videa  

LCD Liquid Crystal Display – Displej z tekutých krystalů 

DOF Degrees Of Freedom – Stupně volnosti 

CVG Coriolis Vibratory Gyroscope – Gyroskop využívající Coriolisovy síly 

PC Personal Computer – Osobní počítač 

I/O Input/Output – Vstupní/výstupní 

CAD Computer Aided Design – Design s podporou počítače 
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API Application Programming Interface – Rozhraní pro programování aplikací 

UI User Interface – Uživatelské prostředí 

POV Point of view – Bod rozhledu 

HMI Human-Machine Interface – Rozhraní člověk-stroj 
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Úvod 

Automobilová doprava je nedílnou součástí dnešní doby. Automobilová doprava se využívá 

na přepravu osob a zboží z jednoho místa do druhého a s neustále rostoucí ekonomikou a 

prorůstající globalizací světa je doprava využívána stále více. To se projevuje především 

zvyšující se intenzitou vozidel na silnici. V roce 2016 intenzity nejvytíženějších úseků českých 

dálnic dosahovaly až na 100000 vozidel za den. V porovnání s rokem 2010 vzrostla průměrná 

intenzita vozidel na dálnicích o 17 %. [27] 

K řízení dopravních prostředků je i přes značný vývoj v oblasti automatizace stále potřeba 

lidského faktoru. Bezpečnost posádky v silničním provozu je důležité a velmi diskutované téma 

ve společnosti. Úmrtí vlivem dopravní nehody patří v moderním světě mezi jedny 

z nejčastějších příčin smrti, kterým je možno předejít. Na českých silnicích zemřelo v roce 

2019 565 osob a celkové finanční škody dopravních nehod činily 65 mld. Kč. [28] 

Důležitým cílem moderní společnosti je tyto hmotné i nehmotné škody eliminovat nebo alespoň 

minimalizovat. Jedním z řešení tohoto problému je využití a vývoj moderních technologií 

v oblasti dopravy. Nástrojem pro vývoj a testování těchto technologií je například i dopravní 

simulátor. 

Dopravní simulátory slouží jako nástroj pro simulaci prostředí reálného provozu a jsou 

výborným prostředkem pro vývoj nových vozidlových systémů. Je obecně známo, že 

důsledkem jejich vhodného využívání je i zlepšování prevence nehod na silnicích. V této době 

je hlavním cílem oblasti výzkumu dopravních simulátorů snaha o co nejpřesnější reprodukci 

reálného prostředí. Tím se zlepší nejen kvalita získaných dat, ale i rozsah aplikací dopravních 

simulátorů. Jedním z důležitých prvků věrohodné reprezentace virtuálního prostředí je způsob 

jeho vizualizace. 

Cílem této bakalářské práce je prozkoumání současných konceptů vizualizace u vozidlových 

simulátorů a možnosti využití HMD (Head Mounted Display) pro vizualizaci prostředí ve 

vozidlových simulátorech. Dílčím úkolem je zhodnocení požadavků na VR scénu pro HMD 

včetně jejich periferií a jejich aktuální nabídku. Hlavním výstupem této práce je návrh a 

vytvoření funkčního prototypu vozidlového simulátoru s vizualizací pomocí HMD a následné 

ověření kvality vizuální složky vnímání scény v tomto simulátoru. Přínosem této práce bude 

ověření možnosti projekce pomocí HMD a definování jejich výhod a úskalí. 
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1 Vozidlový simulátor 

Vozidlové simulátory jsou moderním nástrojem sloužícím nejen k výzkumu, ale také 

k vzdělávání řidičů či zábavě. Spektrum využití vozidlových simulátorů se nadále rozrůstá a 

jejich dynamický vývoj je toho důsledkem.  

 

Obrázek 1 - Příklad vozidlového simulátoru [29] 

1.1 Vlastnosti vozidlového simulátoru 

Simulace jízdy ve virtuálním prostředí přináší řadu stěžejních výhod, které dělají z vozidlových 

simulátorů nenahraditelné nástroje nejen při vývoji automobilů.  

1.1.1 Úspora zdrojů 

Užití virtuálního scénáře způsobuje mnohdy řádovou úsporu finančních i časových zdrojů. Pro 

měření požadovaných parametrů v reálném prostředí je mnohdy potřeba výstavby finančně 

velmi nákladných testovacích polygonů. Druhou možností je testování v reálném provozu, kde 

ale také narůstá časová spotřeba, jelikož lokace vhodného prostředí je od laboratoře vzdálená 

nebo omezeně dostupná. Navíc se při těchto testech setkáváme s legislativními překážkami a 

bezpečnostními riziky. 

1.1.2 Ovladatelnost parametrů 

Další výhodnou vlastností vozidlových simulátorů je dynamická ovladatelnost parametrů 

měření (počasí, provoz, pravděpodobnosti událostí apod.). Ty mohou být při použití vhodného 

simulátoru a jeho softwarového řešení jednoduše měněny jakožto parametry funkcí. Díky tomu 

mohou být scénáře dynamicky přizpůsobitelné. 

1.1.3 Reprodukovatelnost, standardizace 

Schopnost deterministicky reprodukovat podmínky při scénáři ve virtuálním prostředí je jednou 

z vlastností simulátorů, která přispívá k vysoké míře standardizace testů a reprodukovatelným 
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výsledkům měření, potažmo možnosti porovnávání výsledků mezi jednotlivými probandy. 

Absence náhodných jevů při měření je důležitou výhodou při porovnávání výsledků mezi 

jednotlivými měřeními. 

1.1.4 Jednoduchost získávání dat 

Jízdní simulátor je schopen přesně a efektivně zaznamenávat data. Softwarové řešení 

simulátoru často umožňuje propojení s dalšími senzory, a proto není nutné provádět 

dodatečnou instalaci ovládacích softwarů a synchronizaci dat, jako to je nezbytné v případě 

měření v reálných podmínkách. Názorným příkladem je problém určení polohy automobilu. 

V jízdním simulátoru je tato informace jednoduše získatelná, oproti tomu u měření v reálném 

prostředí jsou vyžadovány náročnější implementace senzorů, například DGPS.  

1.1.5 Bezpečnost testovacího prostředí 

Existuje mnoho dopravních situací, které ohrožují lidské životy dopravních účastníků. 

Vystavování probandů ve výzkumech takovýmto nebezpečím je nežádoucí. Dopravní 

simulátory nabízí vhodnou alternativu s nulovým ohrožením na životě a zdraví a rozšiřují tak 

spektrum měřitelných dopravních situací. Zároveň pak mohou simulátory sloužit k přípravě 

řidičů na kritické situace reálného provozu.  

1.1.6 Nevýhody 

Navzdory spoustě výhod, kterými disponují, nejsou vždy vozidlové simulátory ideálním 

nástrojem pro účely výzkumu. Mezi jejich největší nevýhody patří věrohodnost reprodukce 

prostředí. Současná vizualizace virtuálního prostředí není v této době na takové úrovni, aby 

věrně reprezentovala všechny vlastnosti reálného prostředí. [1] 

V oblasti vizualizace prostředí je více způsobů, jak realistické vizualizace docílit. Donedávna 

byla vizualizace realizována především pomocí projektorů a monitorů (viz kapitola 2). Avšak 

s nedávným vývojem technologií, které HMD využívá a vývojem v odvětví samotném se stává 

tento způsob projekce stále více konkurenceschopný. 

1.2 Konstrukce vozidlového simulátoru 

Konstrukce vozidlových simulátorů se obecně dělí na dvě kategorie - tzv. lehké a plnohodnotné 

simulátory. 

Plnohodnotné simulátory mají za účel využít všech dostupných prostředků na to, aby tvořily co 

nejvěrohodnější prostředí pro řidiče. Typicky se tedy jedná o celou karoserii vozu umístěnou 

na posuvné plošině, s projekcí zajišťující 360° zorné pole, popřípadě 180° s dodatečnou 

projekcí pro výhled do zpětných zrcátek. 
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Lehké simulátory jsou kategorií, u které je stále prioritou snaha o věrohodnou reprodukci řízení 

automobilu, avšak za současné úspory některých prostředků. Jedná se o simulátory, kde 

kokpit řidiče přesně nereprezentuje kokpit reálného vozidla (skládá se např. jen ze sedačky, 

volantu a pedálů). Toto řešení přináší řadu výhod u provozu, kde prostředí kokpitu a interakce 

s ním nehraje důležitou roli. Mezi výhody tohoto řešení patří především úspora nákladů na 

vybavení simulátoru a také menší rozměry simulátoru. Tyto simulátory mají také menší 

hmotnost, a nejsou tak kladeny takové požadavky na výkon pohyblivých plošin simulujících 

síly působící na vozidlo. 

  

Obrázek 2 – Příklad plnohodnotného vozidlového simulátoru [47] 

Základní komponenty  

Vozidlové simulátory mají typicky několik hlavních komponentů. Každý z těchto komponentů 

vykonává specifickou úlohu a interoperabilita těchto komponent pak tvoří samotný simulátor. 

Všechny komponenty musí být synchronizovány v čase, jinak simulátor velmi ztrácí na 

imerzivitě a může docházet k nevolnostem při jeho obsluze. 

1.2.1 Konstrukce 

Kokpit 

Kokpit simulátoru tvoří rozhraní mezi člověkem a samotným simulátorem a zajišťuje tak 

interakci uživatele se systémem. Každý kokpit vozidlového simulátoru by měl obsahovat volant 

a pedály, sloužící jako základní ovládací vstupy do simulátoru. Rovněž by měl také každý 

simulátor disponovat sedadlem pro řidiče.  
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Obrázek 3 - Kokpit lehkého simulátoru [30] 

Mezi další, volitelné komponenty interiéru patří řadicí páka, přístrojová deska, infotainment 

apod. Tyto komponenty jsou typické pro plnohodnotné simulátory, které často disponují celou 

kabinou automobilu. 

Projekce 

Tomuto tématu je věnována kapitola 2. 

Pohyblivá plošina 

Úlohou pohyblivé plošiny ve vozidlovém simulátoru je realistická simulace zrychlení a vibrací 

působících na posádku při jízdě. A to proto, aby byly současně se zrakovým aparátem 

uživatele (uživatel pozoruje změnu své polohy ve virtuálním prostředí) synchronně stimulovány 

i jeho proprioreceptory (vnímání polohy a pohybů těla) a vestibulární ústrojí (vnímání orientace 

těla v prostoru) tak, jak podvědomí předpokládá ze zkušeností z reálného provozu.  

Plošiny mají většinou buď 3, 4, nebo 6 stupňů volnosti. V případě plošin se třemi nebo čtyřmi 

stupni volnosti se jedná o rotační pohyby a resp. svislý translační pohyb. Tento typ plošin může 

kromě přímého generování rotačního zrychlení nepřímo generovat i translační zrychlení 

pomocí náklonu konstrukce, resp. gravitace. Pokud bychom například chtěli vytvořit translační 

zrychlení při brždění automobilem, plošina se nakloní v přímém směru přední částí dolů. [31] 
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Obrázek 4 - Grafické znázornění nepřímého generování translačních sil 

Velikost translační síly (𝐹𝑡), potažmo zrychlení, je tak závislá na úhlu naklonění plošiny (𝛼). 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑔 ⋅ sin 𝛼 

U tohoto způsobu generování zrychlení je ale problém v tom, že rotace plošiny vyvolává 

nežádoucí stimulaci právě vestibulárního ústrojí člověka, která nekoresponduje s pohyby 

vozidla v simulaci. Typickým důsledkem toho je nevolnost uživatelů simulátoru, často tak tato 

vlastnost snižuje imerzivitu simulátoru. 

Plošiny se šesti stupni volnosti jsou schopny přímo generovat jak rotační, tak translační 

zrychlení. Z toho plyne, že jsou schopny přesvědčivěji stimulovat proprioreceptory i 

vestibulární ústrojí. Práce, kterou jsou pohybem v jednom směru plošiny schopny vykonat je 

ale omezená, především u translačních pohybů, omezených primárně rozsahem pohybu 

plošiny. U pohyblivých plošin tak existují společně s velkými nároky na výkon i nároky na 

prostor. Problematika omezeného rozsahu pohybu plošin je omezující především při 

požadavcích na opakující se zrychlení v jednom směru. Častým řešením těchto situací je 

implementace tzv. „washoutu“. Tento termín označuje jev, kdy se pohyblivá plošina vrátí do 

výchozí pozice (většinou centrální), aniž by uživatel tento pohyb plošiny zaznamenal. Plošina 

je tak připravena opakovaně vykonat pohyb ve stejném směru. [31] 

1.2.2 Software 

Softwarová část komponentů se stará o přesnou reprodukci prostředí ve virtuální scéně. 

Zároveň zpracovává vstupy a generuje výstupy do, resp. ze systému. Jedná se především o 

zpracovávání stavu ovládacích prvků jako volant a pedály a generování výstupu pro vizualizaci 

nebo pohyblivou plošinu. Skládá se z vizualizačního modelu, kolizního modelu, fyzikálního 

modelu, popř. ostatního softwaru. 
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Vizualizační model 

Tento model vykresluje virtuální scénu z požadované perspektivy. Virtuální scéna se skládá 

z trojrozměrných modelů, které reprezentují reálné objekty v prostředí (např., stromy, stavby, 

atd.). Tvar těchto modelů je matematicky definován pomocí soustavy bodů v prostoru, které 

jsou spojeny trojúhelníkovými plochami S počtem těchto polygonů rostou také nároky na 

hardware pro jejich vykreslení. 

 

Obrázek 5 – Příklad 3D scény s trojúhelníkovou reprezentací modelů 

Vizuální vlastnosti trojrozměrného modelu jsou definovány pomocí textur. Textura tvoří 

grafický obal modelu a definuje také optické vlastnosti povrchu daného modelu. Textura je 

mapou s daným rozlišením nesoucí v každém jejím bodě informaci o povrchu. Mezi základní 

informace o povrchu patří barva a průhlednost. Mezi pokročilé informace patři například směr 

normálového vektoru k povrchu. Touto informací lze velmi zvýšit vnímanou úroveň detailů 

objektu bez velmi jemného a tím hardwarově náročného 3D modelování objektu 

 

Obrázek 6 - Příklad barevné a normálové textury [33] 
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Modely mají ve 3D scéně definované umístění. Výstupem vizualizačního modelu je vykreslení 

scény s definovanými objekty. Vykreslení znamená vytvoření 2D projekce této scény 

z požadované perspektivy. 

 

Obrázek 7 – Příklad vykreslení scény 

Fyzikální model 

Fyzikální model počítá dynamické veličiny vybraných objektů. Mezi tyto vybrané objekty se 

v případě dopravního simulátoru řadí především samotné řízené vozidlo. Obecně lze říci, že 

fyzikální model je implementován pro objekty pohybující se na základě sil, které na ně působí.  

Fyzikální model vypočítává pozici vozidla v prostoru v dalším časovém kroku. Fyzikální model 

vozidla by měl obsahovat upravitelné parametry přímo ovlivňující jízdní vlastnosti vozu. 

Mezi tyto parametry patří především: 

• Hmotnost (popřípadě i její rozložení) 

• Převodové poměry hnací soustavy 

• Výkonovou a momentovou křivku motoru 

• Prokluzovou křivku pneumatik 

• Geometrie řízení 

• Nastavení odpružení (tuhost pružin apod.) 

• Brzdná síla 
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Vytvoření fyzikálního modelu vhodně simulujícího reálné chování automobilu je náročným 

úkolem. Při určitých situacích je potřeba vypočítat mnoho složitých výpočtů (příkladem je 

vypočítávání přenosu sil kola na vozovku nebo výpočty vlivu proudění vzduchu). Navíc je při 

vytváření fyzikálních modelů vývojář nucen přistoupit k řadě aproximací (například by bylo 

neúměrně složité simulovat fyzikální vlastnosti všech součástek automobilu).[34] 

Jako součást fyzikálního modelu je zde uveden i kolizní model, který počítá reakce předmětů 

(disponujících fyzikálním modelem) na kolize s objekty. Pro správnou funkci fyzikálního 

modelu je nedílnou součásti definice kolizního modelu. Kolizní model je soustava 3D objektů 

které nejčastěji korespondují s vizualizačním 3D modelem. Tento model definuje plochu, se 

kterou interaguje fyzikální model vozidla. Existují však objekty, které jsou vizualizovány, avšak 

nepatří do kolizního modelu. Jedná se například o vegetaci, kterou vozidlo může projet. 

1.2.3 Hardware 

Základním hardwarem simulátoru je výpočetní jednotka – většinou s architekturou běžného 

osobního počítače, disponující všemi základními komponenty (grafická karta, procesor, 

paměť, zdroj). Nároky na hardware de facto určuje software s jeho výpočetními a 

technologickými požadavky.  

Pro objem informačních toků a výpočtů s nimi spojenými často bývá hardware distribuovaný 

mezi více výpočetních jednotek, kdy každá z nich simuluje určitý modul simulátoru. Výhodou 

distribuovaného systému je nejen zvýšení výpočetního výkonu, ale i možnost propojení  

a využití systémů, které jsou uzpůsobeny k plnění specifických úloh nebo které jsou fyzicky na 

odlišných místech a nejsou mobilní. Distribuovaná architektura ale zároveň přináší požadavky 

na vytvoření komunikační sítě a zvyšuje tím komplexnost celého systému. Komunikace mezi 

jednotlivými moduly musí být řízena a musí být také uvažováno mnohdy nežádoucí zpoždění 

komunikace. Pro implementaci distribuované simulační architektury je vhodné využít 

standardů. Jedním takovým standardem je například HLA. Klíčové vlastnosti této architektury 

jsou zejména schopnost propojení simulací běžících na odlišných počítačích nezávislé na 

jejich operačním systému a řízení výměny dat mezi nimi. Tato architektura byla vytvořena 

Ministerstvem obrany Spojených států amerických, posléze se stal otevřeným standardem 

IEEE. [35], [36] 

Kromě základních výpočetních jednotek lze do systému integrovat i jiný hardware. Příkladem 

je integrace jinak uzavřených systémů v automobilu, obecně nazývaného Hardware-in-the-

loop (HiL). Obvyklým úskalím HiL je jiné komunikační rozhraní (CAN) oproti běžně 

používanému TCP/IP over Ethernet. Pomocí HiL lze na simulátorech testovat a ověřovat 

funkčnost automobilových systémů. 
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Dalším hardwarem, který je často integrován jsou měřící zařízení – například EEG, EKG nebo 

eye-tracker. Zde je důležitá hlavně synchronizace hardwaru v čase se simulací. Pokročilejší 

integrací může být integrace dat z eye-trackeru do virtuální scény. 

2 Typy současných projekcí 

Úlohou projekční části simulátoru je zobrazování vykreslovaného virtuálního prostředí, a to 

především s maximální kvalitou obrazu, minimálním zpožděním a dostatečnou obnovovací 

frekvencí. V případě dostupných řešení se u každého setkáváme s kompromisy.  

Jedním z předpokladů pro maximální imerzi v simulovaném prostředí je eliminace rušivých 

prvků, které je uživatel při jízdě schopen vidět a které mu připomínají, že se nachází 

v simulátoru, a ne v reálném vozidle. Mezi takové prvky patří především okolní prostory 

laboratoře. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby celé zorné pole uživatele (kromě kokpitu) zakryla 

projekční plocha a byl vytvořen dojem virtuální reality. Tento způsob simulace virtuálního 

prostředí se nazývá CAVE. Pro úsporu prostředků je často projekcí pokryto pouze 180° 

řidičova zorného pole (horizontálně). V tomto případě by se měla ošetřit projekce zpětných 

zrcátek.  

 

Obrázek 8 - CAVE s projekcí pomocí projektorů [37] 

2.1 Projektor 

Soustava projektorů je nejčastější volbou zejména při výstavbě simulátorů většího měřítka. 

Projektor disponuje laserem (starší verze lampou), který vyzařuje paprsky světla ve formě 

jednotlivých pixelů na projekční plochu s vhodnými povrchovými parametry (bílá, matná).  

Vzdálenost projektoru od projekční plochy přímo ovlivňuje vlastnosti obrazu – čím je projektor 

od projekční plochy dál, tím větší je výsledný obraz. S rostoucí plochou obrazu nicméně klesá 

intenzita dopadajícího světla, a to negativně ovlivňuje jas a kontrast obrazu. 
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Projekční plochy dopravních simulátorů jsou obecně velké, aby zahrnuli celé zorné pole  řidiče. 

Z tohoto důvodu je třeba konstrukčně zajistit dostatečný rozptyl světla z projektoru a zároveň 

zachovat co možná největší kompaktnost celého systému. Tento problém se řeší soustavou 

zrcadel prodlužujících dráhu světla, nebo v neposlední době také UST projektory s velmi 

vysokým rozptylem světla. 

Je také třeba zmínit, že z důvodu, že projektory mají horší kvalitu obrazu (jas a kontrast) při 

velkoformátové projekci, je třeba ji maximalizovat zatemněním prostředí. 

Výhodou řešení projekce pomocí soustavy projektorů je poměrně snadná (a prakticky 

neomezená) škálovatelnost projekční plochy. 

 

Obrázek 9 - Vizualizace pomocí projektorů [38] 

2.2 Displej 

Displeje se jako systém vizualizace využívají především u lehkých simulátorů. Je to z toho 

důvodu, že současné technologie zatím neumožňují výroby panelů velkých rozměrů. 

Momentální nejvyšší úhlopříčky komerčních televizorů se pohybují okolo 250 cm, nicméně 

s cenami dosahujícími jednotek milionů korun. Je to dáno především nízkou efektivitou výroby 

velkých panelů.  

Způsob, jak tento problém vyřešit existuje v podobě skládání více monitorů vedle sebe. S tímto 

řešením ale přicházejí další problémy v podobě viditelných rámečků jednotlivých displejů 

(současné televizory dosahují pokrytí displejem 95%). Zde se ale také dosahuje značných 

pokroků – společnost Samsung předvedla na veletrhu CES 2020 televizor s tloušťkou rámečku 

displeje jen 2,3 mm, což je při jeho úhlopříčce 163 cm pouze 1% povrchu. Opět se ale 

dostáváme na velmi vysoké ceny řešení. [39] 
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Obrázek 10 - Řešení s více panely a viditelnými rámečky [40] 

Levnější alternativou řešení viditelných rámečků jsou speciální cylindrické čočky, které se 

vkládají mezi panely displejů a pomocí vertikální refrakce světla zakrývají rámečky panelu za 

cenu drobného zkreslení obrazu. Konkrétním příkladem takového řešení je například produkt 

„ASUS ROG Bezel-free kit“.  

 

Obrázek 11 - Demonstrace produktu ASUS ROG Bezel-free kit [41] 

Mezi výhody vizualizace pomocí soustavy displejů patří jednoznačně kvalita obrazu – míra 

jasu obrazu je v porovnání s projektory vyšší, jelikož panely displejů jsou samotnými zdroji 

světla. Lze také dosáhnout lepších kontrastních poměrů optimalizací svítivosti jednotlivých 

pixelů a nižší interferencí světelných paprsků. Další výhodou je nižší náročnost na prostor a 

jednodušší konstrukce oproti řešení s projektory. 

Projekci pomocí displeje lze tedy shrnout tak, že je to řešení, které přináší výhody zejména 

v kvalitě obrazu, nicméně jeho hlavní nevýhodou ale stále zůstává finanční nákladnost a 

omezená škálovatelnost obrazu. Potenciál tohoto řešení je ale vysoký, jelikož zájem o velké 

displeje je velký a díky velkým investicím dochází k neustálému vývoji a spoustě inovací. [42] 
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2.3 HMD 

Jako další způsob vizualizace je zde uvedena vizualizace pomocí náhlavního displeje, která 

je hlavním předmětem této práce. Využití tohoto způsobu zobrazování je v tuto chvíli spíše 

okrajové a nachází uplatnění zatím pouze u herních simulátorů.  

Stěžejní nevýhodou HMD je problematika haptické odezvy. Jelikož je člověk zrakově plně ve 

virtuálním prostředí, je obtížné interagovat s reálnými ovládacími prvky simulátoru nebo 

s předměty ve virtuálním prostředí pomocí hmatu. V dnešní době již ale existují řešení tohoto 

problému, například inside-out sledování pohybu rukou (kap. 4.2.2), nebo haptické rukavice, 

které kromě přenesení pohybů rukou do virtuální reality umožňují také vytváření odporů při 

kontrakcích prstů ruky. Tímto způsobem je vytvořena iluze držení předmětů ve virtuální scéně. 

Produktem který demonstruje tuto technologii je například haptická rukavice MANUS Prime II 

Haptic. 

Další, i když ne tak významná nevýhoda plyne z vlastnosti náhlavního displeje, a to že je 

displej upevněn na hlavě uživatele. Může tak docházet k únavě a nepřirozenému pocitu.  

Výhodou náhlavního displeje je jednoznačně kompaktnost řešení. Není třeba projektovat 

složité konstrukce na uchycení monitorů nebo systémy projektorů, matnic a zrcadel. HMD také 

disponuje velmi dobrou kvalitou obrazu, i když ta je zatím omezena především nedostatečnou 

hustotou pixelů displeje.  

S většinovou virtualizací prostředí také klesají nároky na fyzické řešení kokpitu simulátoru. To 

přináší výhody například v nízké celkové hmotnosti simulátoru. Důsledkem toho může být lepší 

výkonnost pohyblivé plošiny. 

 

Obrázek 12 – Příklad simulátoru s HMD vizualizací 

Jelikož je HMD zatím velmi rychle se rozvíjejícím odvětvím, lze předpokládat, že se s dalším 

vývojem stane vhodnou alternativou k tradičním způsobům zobrazování.  



24 

3 Lidské oko 

Předtím, než popíši jednotlivé hlavní části HMD, se pokusím popsat vlastnosti lidského oka. 

Je to z toho důvodu, že s fyzikálními vlastnostmi lidského oka a způsobem jeho činnosti je 

princip vizualizace velmi svázán. 

3.1 Stereoskopie a stereopse 

Stereopse je termín označující schopnost vnímání hloubky trojrozměrného prostoru. Pro 

získání informace o hloubce obrazu je nutné použít dvou obrazů s odlišnou perspektivou. Toho 

je docíleno odlišnou laterální polohou dvou očí jedince (tzv. binokulární vidění), kde každé oko 

vnímá lehce odlišný obraz s jinou perspektivou. Tyto dva obrazy jsou dále zpracovány 

mozkem, který mezi nimi porovnává rozdíly v horizontální poloze korespondujících bodů (obr. 

4). Dle velikosti rozdílu horizontální polohy na sítnici těchto bodů mozek přirovná hodnotu 

hloubky/vzdálenosti bodu od oka tomuto bodu. Rozdíly v poloze korespondujících bodů na 

sítnici se odborně nazývají binokulární disparitou. Oba obrazy (s odlišnou perspektivou) mozek 

poté sloučí dohromady a vznikne tak výsledný třetí obraz s hodnotou hloubky pro každý bod. 

[3] 

 

Obrázek 13 - Binokulární disparita [4] 

Stereoskopie je simulace vnímání hloubky lidským zrakem užívaná pro dvojrozměrný obraz. 

Tato technologie využívá pro efekt hloubky obrazu toho, že každé oko vnímá fyzicky jiný, ale 

velmi podobný obraz (liší se perspektivou). Objekty na těchto oddělených obrazech mají 

vzájemný rozdíl v horizontální poloze v závislosti na jejich hloubce. Tímto způsobem je 

pozorujícímu navozen dojem, že sleduje trojrozměrnou scénu, přitom ale pouze kouká na dva 

dvojrozměrné obrazy (například dvě fotografie). 

První aplikace stereoskopie byla zaznamenána v roce 1838 u Wheatstoneova stereoskopu 

(obr. 12), který oddělil obraz pro každé oko pomocí zrcadel. Toto zařízení nicméně nebylo 

přenosné. O pár let později David Brewster zhotovil stereoskop mnohem menších rozměrů, 
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který se konstrukcí velmi podobá dnešním náhlavním displejům. Tyto stereoskopy ve své době 

ale neměly žádné praktické využití a sloužily pouze k zábavě. [5] 

 

Obrázek 14 - Wheatstoneův stereoskop (vlevo) a Brewsterův stereoskop (vpravo) [43] 

3.2 Části lidského oka 

3.2.1 Optická čočka 

Světlo, které dopadá na sítnici lidského oka, nejdříve prochází skrz jeho čočku. Funkcí čočky 

v lidském oku je změna sbíhavosti paprsků světla tak, aby se v oku paprsky ze sledovaného 

objektu sbíhaly na sítnici v jednom bodě (tzn. ohnisko čočky je na sítnici). V případě, že by 

tomu tak nebylo, výsledný obraz v oku by byl rozostřený.  

Paprsky světla dopadají na čočku v různých úhlech v závislosti na vzdálenosti objektu od 

čočky, a tak je potřeba, aby čočka měnila úhel lomu světla v závislosti na vzdálenosti objektů 

od oka. Z tohoto důvodu je čočka v oku uchycena na ciliární sval, který mění zakřivení a tím i 

ohnisko čočky. Takový jev se nazývá akomodace. Se snižující se vzdáleností objektu od oka 

odchází k postupné kontrakci ciliárního svalu. Při maximální kontrakci je oko schopno ostřit na 

minimální vzdálenost, což je u mladého člověka průměrně 7 cm. 

Vzdálenost obrazovek (objektů, na které je nutné zaostřit) od oka u náhlavních displejů (HMD) 

je typicky 3 až 6 cm. Při dlouhodobém ostření na takovou vzdálenost je přetěžován ciliární 

sval, případně navíc není ani schopen na objekt zaostřit (obr. 12). Z tohoto důvodu je nutné 

mezi displej a sítnici vložit další čočku, která pomůže biologické čočce zalomit paprsky 

snížením úhlu lomu světla. Sekundární vlastností těchto pomocných čoček je, že objekty 

pozorované skrz čočku se mozku jeví jako vzdálenější, než doopravdy jsou (obr. 13). [6] 
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Obrázek 15 - Čočka lidského oka nedokáže zajistit sbíhavost světelných paprsků na sítnici [7] 

 

Obrázek 16 - Pomocná čočka upravuje světelné paprsky tak, aby mohlo oko akomodovat na velmi krátkou 

vzdálenost, červená moucha ilustruje zdánlivě vzdálený předmět [7] 

3.2.2 Sítnice a žlutá skvrna 

Pro zpracování světelného obrazu mozkem slouží v lidském oku sítnice (lat. fovea). Sítnice je 

tvořena světelnými receptory, které přenáší informace o jasu a barvě světla přes zrakový nerv 

do mozku. Největší hustota těchto receptorů je právě ve středu sítnice zvaném žlutá skvrna 

(lat. fovea centralis). V důsledku je potom vnímaný obraz jedince uprostřed nejostřejší. [19] 

3.3 Parametry lidského oka 

Zajímavou veličinou pro vývoj HMD je průměrná hustota receptorů na žluté skvrně vztažená 

na délku oblouku, jejíž hodnota se běžně pohybuje okolo 3400 𝑟𝑎𝑑−1 (3400 receptorů na 

obloukový stupeň). Tato veličina udává maximální ostrost obrazu, kterou je oko schopno 

vnímat, a určuje požadavky na ideální rozlišení displeje headsetů. Konkrétní požadavky na 

rozlišení displeje jsou popsány v kapitole 4.1.2.1 [20] 
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Dalším parametrem lidského zraku určujícím požadavky na HMD je zorné pole člověka. 

Zorným polem rozumíme prostor vyjádřený pomocí úhlu, který je lidský zrak schopen vnímat. 

Zorné pole jednoho lidského oka je přibližně 180° vertikálně i horizontálně, ale je omezeno 

fyziologií člověka. Vertikálně ho omezují tváře a obočí a horizontálně nos. Efektivní zorné pole 

jednoho lidského oka je tak přibližně 150° x 150°. Složením zorných polí obou očí je schopen 

dosáhnout horizontálně 180° zorného pole s binokulárním překryvem 120°. [45] 

 

Obrázek 17 - Zorné pole lidského oka [45] 
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4 Technologie HMD 

Head mounted display, česky překládáno jako náhlavní displej, je zobrazovací zařízení 

připevněné na hlavě člověka, mezi jehož hlavní přednosti a důvody použití patří kompaktnost 

projekce. Náhlavní displeje jsou vybaveny čočkami, které dovolují uživateli zařízení ostřit na 

velmi krátké vzdálenosti, tudíž je možné umístit displej do malé vzdálenosti od oka uživatele 

za účelem dosažení velice malých rozměrů celého zobrazovacího zařízení.  

 

Obrázek 18 - Head mounted display 

HMD se díky jeho malým rozměrům výhradně využívá jako zobrazovací zařízení pro 3D video 

s podporou virtuální reality, využívající stereoskopie. V současné době probíhá prudký vývoj 

HMD a probíhá objevování oblastí, ve kterých přináší tato technologie přínos. HMD lze proto 

objevit i v medicíně, automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, ale největší zastoupení 

mají stále v zábavním průmyslu. 

 

Obrázek 19 - Virtuální lékařský zákrok pomocí HMD vizualizace [44] 

  



29 

 

4.1 Prvky HMD 

V této kapitole jsou popsány stěžejní části HMD, bez nichž by se tento vizualizační systém 

neobešel. Obecně lze říci, že náhlavní displej je soubor technologií, který se stává stále více 

využitelným kvůli snižování velikosti, hmotnosti nebo zvyšování (výpočetního) výkonu jeho 

komponentů. 

4.1.1 Fresnelova čočka 

Optické čočky jsou u náhlavních displejů nezbytností. Bohužel se s jejich implementací do 

headsetu zvětšuje jeho hmotnost a také jeho rozměry. Proto jsou do moderních headsetů 

instalovány Fresnelovy čočky, které jsou velmi tenké, lehké, a zabírají méně prostoru. 

Koncepce tohoto typu čočky odstraňuje hmotu čočky, která se nijak nepodílí na deformaci 

světla pronikající čočkou. To ale vytváří nelineární povrch. Tato vlastnost se projevuje 

snížením kontrastu či ostrosti obrazu oproti běžným kulovitým čočkám. [9] 

 

Obrázek 20 - Schéma Fresnelovy čočky [16] 
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4.1.2 Displej 

Kvalita obrazu je u náhlavních displejů velice důležitá. Postupem času se u oblasti displejů 

dosáhlo významných zlepšení jak z hlediska kvality obrazu. Tím také dosahují náhlavní 

displeje vyšší věrohodnosti projekce. Důležitou charakteristikou vývoje je také snižování 

hmotnosti a tloušťky displejů. Vlastnosti displejů v HMD jsou dány mnoha parametry, které 

budou v následujících odstavcích probrány  

4.1.2.1 Rozlišení displeje  

Rozlišení displeje headsetu je důležitým parametrem. Vzhledem k malé vzdálenosti oka od 

displeje HMD jsou na rozlišení displeje kladeny velké požadavky. Rozlišení displeje vyjadřuje 

počet pixelů na displeji ve formátu 𝑝š × 𝑝𝑣 , tzn. počet pixelů na šířku (počet pixelových 

sloupců), respektive na výšku (počet pixelových řad). 

Důležitým parametrem u náhlavních displejů je potom hustota pixelů na obrazovce, obvykle 

udávaná jednotkou PPI. Tato veličina udává počet obrazových bodů na délku jednoho palce 

(2,54 cm). Pro stanovení této hodnoty se používá výpočet níže. 

𝑝ú = √𝑝š
2 + 𝑝𝑣

2 

𝑝š … počet pixelů na šířku displeje [-] 

𝑝𝑣 … počet pixelů na výšku displeje [-] 

𝑝ú … počet pixelů na úhlopříčce displeje [-] 

ℎ𝑝 =
𝑝ú

𝑢𝑑
 

𝑢𝑑 … úhlopříčka disleje [in] 

ℎ𝑝 … hustota pixelů displeje [PPI] 
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Nedostatečná hustota pixelů zapříčiní viditelný rastr pixelů, což snižuje autenticitu viruálního 

prostředí. Tento jev se také nazývá „screen-door effect“. 

 

Obrázek 21 - Příklad screen door effectu 

U současných HMD se nejčastěji setkáváme s rozlišením 2K-4K které odpovídá cca 700 PPI.  

Hustota pixelů moderních VR headsetů však dosahuje hodnot přesahujících 1000 PPI. [14] 

Ideální rozlišení displeje 

I takto vysoké hodnoty PPI nedostačují po ideální rozlišení dispeje pro lidsky zrak. Ideální 

rozlišením displeje se rozumí takové rozlišení, kdy zrak uživatele není schopen detekovat 

pixelizaci obrazu displeje. Toho lze dosáhnout, pokud je hustota pixelů displeje větší nebo 

rovna největší hustotě receptorů na sítnici, resp. na žluté skvrně. 

Pokud by displeje headsetu pokrývaly vertikální zorné pole oka 𝛼𝑣, které je přibližně 135° (cca 

2,35 𝑟𝑎𝑑), pomocí maximální hustoty receptorů ℎ𝑟 (3400 𝑟𝑎𝑑−1) lze určit požadavek na 

vertikální rozlišení displeje headsetu 𝑟𝑣. 

𝑟𝑣 = 𝛼𝑣 ∙ ℎ𝑟 

𝑟𝑣 = 2,35 ∙ 3400 

𝑟𝑣 ≅ 8000 𝑝𝑥 

Obdobným postupem lze určit i horizontální požadavek na rozlišení 𝑟ℎ, uvažujíce horizontální 

zorné pole lidského zraku 𝛼ℎ = 200° (3,49 𝑟𝑎𝑑). 

𝑟ℎ = 𝛼ℎ ∙ ℎ𝑟 

𝑟ℎ = 3,49 ∙ 3400 

𝑟ℎ ≅ 12000 𝑝𝑥 

Ideální rozlišení displeje pro HMD je tedy 12000 x 8080 px v případě jednoho displeje pro obě 

oči. Displeje s takovým rozlišením zatím v této době neexistují. Nejvyšší standard rozlišení, 

který se ideálnímu HMD rozlišení přibližuje pouze zdaleka, je v této době standard 8K UHDTV 
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s definovaným rozlišením 7680 × 4320 𝑝𝑥. Pro toto rozlišení navíc zatím neexistuje software, 

který by dokázal generovat obraz v tomto rozlišení v reálném čase. Pro srovnání je níže 

uvedeno schéma rozlišení aktuální nabídky HMD. 

Pozn.: Zařízení Pimax 8K je vybaveno dvěma displeji (jeden displej na oko), tudíž efektivní 

horizontální rozlišení je 7680 px. 

 

Obrázek 22 - Porovnání rozlišení aktuální nabídky HMD [22] 

Hardwarové nároky 

Nejenže na takovýto display neexistují výrobní procesy, ale pro vykreslování virtuální scény 

jsou navíc při tak velkém rozlišení kladeny velmi vysoké nároky na hardware. Problém obecně 

vysokých požadavků na hardware řeší systém „Tobii Spotlight“, který dokáže optimalizovat 

vykreslování obrazu na displeji tak, že výstup je v maximálním rozlišení a kvalitě vykreslován 

pouze v místě, kam se člověk soustředí pohledem (světlo dopadá na foveu) a výstup v okolí 

pohledu je naopak vykreslován v nižším rozlišení a kvalitě. Místo, kam se uživatel soustředí 

pohledem je určeno pomocí videookulografie (sledování očí pomocí kamer) a optimalizace 

vykreslování je dosaženo pomocí systému „NVIDIA Multi-Res Shading“. Při testu systému 

Spotlight na PC s kartou „NVIDIA GeForce RTX 2070“ a headsetem „HTC Vive Pro Eye“, 

benchmark ukázal, že zátěž GPU klesla o 57 procent, a přitom uživatel nezaznamenal snížení 

kvality obrazu. [23] 
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4.1.2.2 Typy displejů 

V současné době se nejčastěji u HMD setkáváme s dvěma typy displejů: Technologicky 

staršími LCD displeji a poté mladšími OLED displeji. 

Displej z tekutých krystalů (LCD) 

Přestože byly první displeje z tekutých krystalů vyvinuty již na přelomu 60. a 70. let minulého 

století, LCD technologie začala posunovat vývoj HMD až začátkem 90. let, kdy se kvalita 

obrazu LCD začala zlepšovat zvětšováním rozlišení a zvětšováním jejich barevného spektra 

(první LCD dipleje byly pouze dvojbarevné).  

Technologie LCD využívá dynamického chování tekutých krystalů v závislosti na přítomnosti 

elektrostatického pole. Displeje z tekutých krystalů mají symetrickou „sendvičovou“ strukturu. 

Tyto sendvičové vrstvy jsou zezadu (tzn. Z druhé strany, než je oko pozorovatele) nasvíceny. 

Pomyslný sendvič je složen ze dvojice navzájem kolmých polarizačních filtrů, dvojice elektrod 

a dvojice zarovnávacích vrstev s navzájem kolmým drážkováním. Uprostřed je pak samotná 

vrstva molekul tekutých krystalů, které mění svoji strukturu v závislosti na přivedeném napětí 

mezi elektrodami (při kladném napětí neprochází světlo a při nulovém prochází). Tento soubor 

vrstev je ještě doplněn o jednu vrstvu s barevným filtrem – červeným, zeleným, nebo modrým. 

Tyto tři barevné filtry se nazývají subpixely a dohromady tvoří jeden pixel, který je schopen 

zobrazovat vždy pouze jednu barvu kombinací těchto tří barevných kanálů. Je to také 

elementární zobrazovací prvek celého displeje. 

 

Obrázek 23 - Mikroschéma LCD displeje [13] 
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OLED displej 

Novější technologií používanou u většiny dnešních HMD zařízení je tzv. OLED. OLED, stejně 

jako LCD, používá k vykreslení obrazu pixelizaci. Rozdíl je v tom, že subpixely v displeji jsou 

samotnými zdroji světla a nepotřebují tak podsvícení. Systém tak může dosáhnout velkých 

kontrastních poměrů, protože černé pixely nesvítí. Systém je strukturálně jednodušší, 

dosahuje velkých kontrastních poměrů, je fyzicky tenčí a především lehčí, což je to pro HMD 

headsety výhodou. 

4.2 Určování polohy headsetu v prostoru (motion tracking) 

Sledování pohybu činí projekci věrohodnější tím, že umožňuje přenášet pohyb uživatele do 

virtuální scény. Pohyb se obecně dělí na dvě subkategorie – rotace a translace. Oba z těchto 

pohybů můžeme pozorovat ve třech osách (dimenzích), sledováním všech těchto pohybů je 

možné docílit 6 DOF určování polohy vzhledem k prostředí. V současné době se můžeme 

setkat s dvěma typy sledování pohybu uživatele. Jednodušší systémy s 3 DOF umožňují 

zaznamenávat jen rotaci uživatele v prostoru. Druhým typem je úplné 6 DOF sledování, které 

umožňuje zaznamenávat i translační pohyb uživatele. Uživatel je schopen se díky sledování 

pohybu ve virtuálním prostředí lépe orientovat v prostoru a díky volnosti pohybu uživatele se 

možnosti aplikace náhlavních headsetů také velmi rozšiřují. Vezměme příklad z praxe z oblasti 

dopravního inženýrství – simulace přecházení přes komunikaci a tím přímé sledování chování 

chodců na přechodu. 
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4.2.1 Sledování inerciálními senzory 

V dnešní době se pro sledování polohy v prostoru elektronických zařízení používají tzv. MEMS 

senzory. Jedná se o inerciální senzory, především gyroskopy a akcelerometry. MEMS senzory 

vynikají především svojí malou velikostí (jednotky mikronů), navíc jsou jejich výstupní data ve 

formě elektrických signálů, které může rovnou zpracovat počítač. Gyroskopem, který se 

většinou používá v elektronických zařízeních jako jsou právě HMD headsety nebo mobilní 

telefony, je CVG gyroskop, využívající Coriolisovy síly jako ukazatele úhlové rychlosti. 

Pomocí dat ze soustavy gyroskopů, případně i akcelerometrů a magnetometrů (typicky pro 

každou osu otáčení jedna sada) se počítají transformace obrazu ve scéně. [17] 

Níže je popsán jednoduchý model pro výpočet natočení pro jednu osu pomocí výstupu z 

gyroskopu. Vstupní data jsou úhlová rychlost a úhel natočení v předchozím časovém kroku. 

Z úhlové rychlosti se následně dopočítává přírůstek k momentálnímu úhlu natočení.  

Θk = Θ𝑘−1 + 𝜔𝑘∆𝑡 

Θk … Výsledný úhel natočení 

Θ𝑘−1 … Úhel natočení v předchozím časovém kroku 

𝜔 … Změřená úhlová rychlost 

∆𝑡 … Časový krok 

 

Získáním takových dat pro všechny tři osy otáčení lze následně implementovat 3DOF rotační 

pohyb u náhlavních displejů.  

Analogicky lze podobným způsobem určit i translační poloha headsetu v prostředí pomocí 

akcelerometrů a dvojité integrace jejich dat. 

Šumy a drifty, které jsou těžko oddělitelné od opravdových dat, mají za následek nepřesnosti, 

které se vlivem integrace (v případě akcelerometru dokonce dvojité integrace) zvětšují. 

Především u sledování translačního pohybu je proto nutné využít dalších metod pro spolehlivé 

určení polohy.  
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4.2.2 Zpřesňující systémy 

Zpřesňující systémy se využívají v kooperaci s inerciálním sledováním z důvodů popsaných 

výše a pro nerušený dojem ze sledování polohy je prakticky nepostradatelný. Tyto systémy 

nenajdeme akorát v odlehčených verzích HMD pro mobilní telefony, u kterých je mobilita 

systému prioritou. 

Bezdrátové referenční body 

V důsledku výše zmíněné problematiky se do fyzického prostoru kolem headsetu umisťují 

referenční body (tzv. beacony), které bezdrátově komunikují s headsetem. Pomocí dat 

z těchto bodů je systém již schopen přesně určit svoji polohu v prostředí. V současné době je 

potřeba minimálně dvou beaconů v místnosti za podmínky současného použití inerciálních 

senzorů. 

Optické referenční body 

Dalším způsobem sledování pohybu je optické sledování pomocí kamery, která snímá 

polohu optických referenčních bodů. Kamera je zpravidla stereoskopická a jsou tedy 

dostupná i data o hloubce obrazu. U této techniky jsou referenční body umisťovány přímo na 

headset. Tyto body jsou zdrojem buď viditelného, nebo neviditelného světla. Jsou 

systematicky rozmístěny a jejich vzájemná poloha je známá. Kamera pak vzájemnou polohu 

těchto bodů z obrazu zpracovává a určuje transformaci headsetu v prostoru. Tohoto systému 

využívá například systém PlayStation VR.  

 

Obrázek 24 - Optické referenční body na systému PlayStation VR [46] 

Metody s referenčními body jsou také nazývány „outside-in“ pro kontrast s dále uvedenou 

metodou. 
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Inside-out sledování 

Inside-out sledování využívá jedné či více kamer připevněných na headset. Do okolního 

prostředí jsou pak umístěny značky, které jsou vzájemně dobře identifikovatelné. Značky 

snímané kamerou jsou pak identifikovány a na základě jejich relativní polohy je počítána 

transformace obrazu. 

Pokročilejší formou této metody je sledování bez zmíněných značek. Kamera sleduje okolní 

prostředí a pomocí pokročilých algoritmů automaticky určí dobře identifikovatelné objekty ve 

vymezeném prostředí, které pak slouží jako identifikační značky. Mezi zařízení využívající této 

metody patří například Microsoft HoloLens a Oculus Quest. [24] 

Inside-out sledování nachází v této době uplatnění především při určování polohy ovladačů do 

ruky, či samotných rukou. Inside-out sledování ovladačů využívají produkty značky Oculus 

nebo HTC Vive. Velmi progresivním produktem v této kategorii je Leap Motion, který dokáže 

spolehlivě snímat polohu rukou i jednotlivých prstů s volností 6 DOF bez použití dedikovaných 

ovladačů. 

 

Obrázek 25 - Ukázka technologie produktu Leap Motion [26] 
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4.2.3 Porovnání metod určování polohy 

Metody určení polohy v prostředí outside-in a inside-out se vůči sobě přístupem diametrálně 

liší. Nicméně nelze jednoznačně říct, která z nich je celkově lepší. V tabulce níže jsou uvedeny 

výhody a nevýhody každé z metod.  

 Inside-out Outside-in 

Výhody 

+ Svoboda pohybu není 

limitována zorným polem senzorů 

+ Vhodné pro mobilní systémy a 

AR systémy 

+ Velký potenciál pro vylepšení 

+ Vysoká přesnost určení polohy 

+ Nízká latence určení polohy 

+ Využití výpočetního výkonu 

stacionární řídící jednotky 

Nevýhody 

- Větší latence určování polohy 

- Nižší přesnost určování polohy 

- Limitováno výpočetním 

výkonem headsetu 

- Určování polohy pouze v zorném poli 

senzorů 

- Možné výpadky určení polohy vlivem 

překážek v prostředí, tzv. okluze 

- Vhodné spíše pro stacionární systémy 

Tabulka 1 – porovnání vlastností metod outside-in a inside-out [25] 

V tuto chvíli lze říci, že lepším systémem určování polohy z hlediska výkonu je prozatím 

outside-in řešení. Stále pokračující vývoj v oblasti sledování polohy ale ukazuje, že výhledově 

by mohly inside-out řešení konkurovat svým protějškům i v oblastech přesnosti a latence 

určování polohy. Navíc se metoda inside-out pozitivně osvědčuje jako způsob sledování 

polohy rukou bez nutnosti ovladačů do ruky a velmi zvyšuje autenticitu virtuálního prostředí. 

Velmi stěžejní výhodou je také zmiňovaná mobilita systému. 
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5 Stavba simulátoru 

V této kapitole bude popsáno, jak se postupovalo při stavbě simulátoru, popřípadě bude 

diskutována problematika při jeho vývoji. Výstupem tohoto experimentu je funkční simulátor 

s projekcí pomocí head mounted display. 

Hlavními cíli při stavbě simulátoru byly především zprovoznění základních ovládacích prvků 

simulátoru, tj. volantu a pedálů a také vytvoření virtuálního prostředí vhodně reprezentujícího 

realitu. 

5.1 Kokpit 

Výchozí součástí simulátoru byl. Jedná se o 1:1 model interiéru, který prvotně slouží k vývoji 

ergonomie interiéru. Jedná se o model přední části interiéru automobilu Škoda Rapid 2012. 

Tento model byl poskytnut firmou Škoda do laboratoře R&D Lab 4.0, kde byl také celý 

simulátor sestaven. 

 

Obrázek 26 - Kokpit vozidla Škoda Rapid 2012 

Model se oproti reálnému interiéru liší absencí displeje ve středovém panelu a především také 

absencí jakékoliv funkcionality ovládacích prvků a v mnoha případech také v absenci 

mechanizace ovládacích prvků. Příkladem může být třeba nemožnost stisknout jakákoliv 

tlačítka nebo nefunkčnost vnitřních klik dveří. 

Jediné mechanizované prvky v modelu jsou: 

• Pedály plynu, brzdy a spojky. 

• Mechanismus posouvání sedaček 

• Volant 
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• Páčky pod volantem 

• Mechanismus polohování volantu 

• Dveře modelu 

Pro účely bakalářské práce ale výše popsaná omezení neměla přílišný význam, jelikož účelem 

experimentu bylo pouze zajištění přenášení vstupů z pedálů a volantu (tzn. zajištění jejich 

funkcionality) do simulačního softwaru, jak již bylo zmíněno. 

5.2 Ovládací prvky 

Zajištění funkcionality ovládacích prvků spočívalo především v přenášení informací o jejich 

stavu do softwarového rozhraní. Úkolem tedy bylo implementování vhodné přenosové 

soustavy, která by se o to postarala. Pro zjednodušení celého úkolu byl vybrán komerční model 

závodního volantu s pedály, který byl dále upraven pro naše potřeby. Konkrétně se jedná o 

produkt „Logitech G29 Driving Force“. Tato sada je schopna přenášet vstupy z volantu a 

pedálů do PC a také zajišťovat zpětnou vazbu o jízdě (force feedback) pro uživatele pomocí 

dvou elektromotorů. Tento produkt patří do nižší třídy komerčních volantů pro simulátory a byl 

vybrán z následujících důvodů: 

• Poměrně nízká cena 

• Dostačující výkon elektromotorů 

• Rozsah otáčení volantu 960° 

• I/O deska umožňující Plug & Play 

• Kompaktní rozměry soustavy 

 

Obrázek 27 - Sada volantu a pedálů Logitech G29 Driving Force [47] 

Dílčí problematikou v této kapitole je integrace této sady do kokpitu a zajištění funkčnosti 

s volantem a pedály z kokpitu. 



41 

Integrace ovládacích prvků do sitzkisty vyžadovala vytvoření několika součástek na míru, 

jelikož se jedná o prototyp. Součástky byly nejdříve vymodelovány pomocí 3D CAD softwaru 

Rhino 6. Tyto 3D modely byly poté vytisknuty na 3D tiskárně Original Prusa i3 MK3S. Pro 

vytisknutí modelů na této tiskárně jim předtím byly přidány parametry pro 3D tisk pomocí 

dedikovaného nástroje. Mezi tyto parametry patří například vzor vyplnění nebo přidání podpěr. 

Takto vyrobená součástka pak byla již připravena k použití. Jako materiál pro výrobu 

součástek byl použit filament Prusament PLA Jet Black. Součástky tak disponují nízkou 

hmotností a dostačující pevností.  

5.2.1 Integrace volantu a jeho základny 

Prvním krokem integrace byla nejprve sada zbavena nepotřebných částí pro naše účely. 

Jednalo se o samotný volant, který byl nahrazen volantem ze sitzkisty, dále pedály, které byly 

rovněž nahrazeny pedály ze sitzkisty, a také plastové kryty základny volantu. 

Hlavní částí této sady tak zůstala základna volantu, která se skládá z I/O desky, dvou 

elektromotorů, snímače polohy volantu a převodového systému spojující elektromotory 

s omezovačem rozsahu otáčení. Prvním krokem pro integraci sady bylo zvolení vhodného 

umístění základny Ta byla umístěna do prostoru pod volantem tak, aby bylo možno co 

nejjednodušeji spojit základnu s osou volantu. Základna je navíc takto skryta a nehrozí 

nebezpečí mechanického poškození (viz obr. 29). 

Jelikož byl součástí odstraněného krytu základny i mechanismus pro omezení rozsahu otáčení 

volantu, byl vyroben podobný díl pomocí 3D tiskárny. 

 

Obrázek 28 - 3D model omezovače rozsahu 

Po připevnění základny ji bylo nutné spojit s osou volantu. Pro tento účel bylo vytvořeno 

ozubené kolo (obr. 30) s převodem 1:1 k převodovému systému na základně volantu. Tímto 

způsobem dochází k přenosu odpovídajících momentových sil a volant si zachovává rozsah 

otáčení 900°. 
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Obrázek 29 - Schéma konstrukčního řešení 

 

 

Obrázek 30 - Ozubené kolo napojené na osu volantu a jeho 3D model 

5.2.2 Integrace pedálů 

Pro integraci pedálů v sitzkistě do softwaru simulátoru bylo využito elektrického obvodu 

z pedálů ze sady Logitech. Tento obvod zaznamenává polohu pedálů pomocí měnícího se 

odporu obvodu daného polohou potenciometrů. Potenciometry byly ze sady vypreparovány  

a bylo nutné je nainstalovat na pedály v sitzkistě. Při návrhu systému uchycení potenciometrů 

na pedály byl brán zřetel především na maximalizaci rozsahu potenciometrů (pro co nejvyšší 

přesnost snímaní) při zachování nízké složitosti systému. K vytvoření tohoto systému uchycení 

byly opět namodelovány a vytisknuty speciální součástky. V sitzkistě bylo místo pouze na 

brzdový a plynový pedál, a tak zároveň s ohledem na absenci mechanismu řazení nebyl pedál 

spojky nainstalován. 
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Obrázek 31 - Pedály sloužící jako ovládací prvky simulátoru 

5.2.2.1 Plynový pedál 

Při vývoji systému uchycení potenciometru na plynový pedál byla zvolena možnost přímého 

spojení os otáčení potenciometru a pedálu (viz obr. 32). Plastový kryt osy pedálu byl navrtán 

a dovnitř osy byla přilepena vložka (obr. 33), do které byla následně přilepena osa 

potenciometru. Tělo potenciometru bylo upevněno na bázi pedálů pomocí šroubů  

a vytisknutému úchytu skládajícím se ze dvou dílů (obr. 34). Spodní díl slouží ke spojení 

potenciometru s bází pedálů a vrchní díl slouží ke statickému zapevnění těla potenciometru. 
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Obrázek 32 - Uchycení potenciometru přímo do osy plynového pedálu 

 

Obrázek 33 – 3D model vložky mezi osy pedálu a potenciometru 

 

Obrázek 34 - Spodní a vrchní díl součástky k plynovému potenciometru 
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5.2.2.2 Brzdový pedál 

Při vývoji systému uchycení potenciometru na brzdový pedál se postupovalo obdobně, jako  

u systému na plynový pedál. Osa brzdového pedálu ale nebyla jednoduše přístupná 

navrtáním, a tak byl vyvinut systém, kde s osou potenciometru pohyboval pedál pomocí táhla 

(obr. 36, 37), které s ním bylo spojeno šroubem (viz obr. 35).  

 

Obrázek 35 - systém uchycení brzdového pedálu 

Pro uchycení potenciometru na bázi pedálů byla vytvořena součástka ze dvou částí (obr.38). 

Spodní část spojuje potenciometr s bází pedálů pomocí šroubů. Vrchní část drží tělo 

potenciometru ve statické pozici. Části jsou rovněž spojeny šrouby. 
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Obrázek 36 - Detail součástek pro uchycení brzdového potenciometru 

 

Obrázek 37 - Táhlo spojující osu potenciometru a brzdový pedál 
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Obrázek 38 - Spodní a vrchní část uchycení potenciometru brzdy 

 

Další úpravou na brzdovém pedálu bylo přidání odporu pomocí vlastního odpružení, kterým 

brzdový pedál ve výchozím stavu nedisponoval (plynový pedál měl odpor vestavěný). K tomu 

bylo využito odpružení pedálů ze soustavy Logitech a jedné vytvořené součástky. Odpružení 

Logitech se skládalo z pružiny zapouzdřené do dvoudílného plastového krytu, tvořící tak 

pružinový píst. Tento píst je pak spojen osou s vytvořenou součástkou (obr. 40), která je 

staticky připevněna ke stěně v sitzkistě (viz obr. 39). 

 

Obrázek 39 - Odpružení brzdového pedálu 
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Obrázek 40 - součástka na uchycení pístu ke stěně 

5.3 Software 

Tato kapitola se věnuje softwarové části simulátoru. Jako vývojové prostředí pro virtuální 

scénu byl zvolen herní engine Unity. Virtuální prostředí v tomto multiplatformním enginu je 

vytvářeno pomocí skriptovacího API v jazyce C#. 

Toto vývojové prostředí bylo zvoleno z následujících důvodů: 

• Uživatelsky přívětivé UI 

• Bezplatné nekomerční licencování  

• Vcelku rozsáhlá online dokumentace 

• Dobrá výkonová optimalizace 

• Jednoduchá implementace VR 

• Asset Store (viz text dále) 

• Rozsáhlá komunita 
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Obrázek 41 – Vývojové prostředí Unity 

Pro účely vizualizace interiéru ve virtuální scéně byl pořízen model vozidla Škoda Octavia 

2014, protože je interiér tohoto modelu téměř identický s interiérem sitzkisty. 

 

Obrázek 42 - Srovnání fyzického interiéru (vlevo) s virtuálním 3D modelem (vpravo) 

Pro zjednodušení vytváření realistického virtuálního prostředí byla využito komponenty Unity 

enginu zvané Asset Store. Jedná se o galerii modelů, skriptů a šablon. Obsah do této 

komponenty vytváří především komunita a je buď zpoplatněn nebo také zdarma. V této galerii 

byl zakoupen parametrizovaný jízdní model vozidla (NWH Vehicle Physics). Parametry 

jízdního modelu byly nastaveny tak, aby co nejpřesněji odpovídaly reálnému vozu Škoda 

Rapid. Mezi nastavené parametry patří: 

• Hmotnost vozidla 

• Těžiště vozidla 

• Natáčení přední nápravy 

• Rozsah otáček motoru 

• Maximální výkon motoru 

• Výkonová křivka motoru 

• Typ převodovky 

• Počet převodových stupňů a převodové poměry 

• Definování hnaných náprav 
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• Brzdná síla 

• Prokluzové parametry kol 

Na obrázku níže lze vidět příklad nastavovaných parametrů. 

 

Obrázek 43 - Nastavení parametrů vozidla 

5.3.1 Kalibrace pedálů 

Z důvodu, že rozsahy pohybu použitých pedálů simulátoru se lišily od rozsahů původní sady 

Logitech, bylo třeba pedály zkalibrovat. Byl tedy vytvořen skript, který vstupní stavové hodnoty 

pedálů zkalibruje tak, aby na výstupu korespondovaly se škálou od -1 od 1, jelikož s touto 

škálou počítá skript jízdního modelu vozidla. Na základě nekalibrovaných hodnot rozsahu (ty 

byly určeny experimentálně) jsou vstupní stavové hodnoty pedálů pomocí dalšího skriptu 

přeškálovány na výstupní stavové hodnoty, které jsou dále předávány skriptu ovládajícímu 

vozidlo. 

Převodový vzorec 

vystupAkcel =  

(2 * (vstupAkcel –minAkcel)) / (maxAkcel - minAkcel) – 1; 

vystupBrzd =  

(2 * (vstupBrzd –minBrzd)) / (maxBrzd - minBrzd) – 1; 
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5.3.2 Otáčení volantu 

Z důvodu zvýšení vizuální imerzivity simulátoru byl vytvořen skript, který otáčí virtuálním 

volantem tak, aby jeho natočení korespondovalo s natočením fyzického volantu. Tento skript 

odvozuje ze stavové hodnoty natočení reálného volantu (na škále 〈−1; 1〉) jeho úhel natočení 

ve stupních pomocí známého maximálního úhlu otočení fyzického volantu na jednu stranu 

(480°). Součinem stavové hodnoty natočení a maximálního úhlu natočení se získává výsledný 

úhel natočení volantu, o který skript virtuální volant pootočí. 

Převodový vzorec 

uhel = 480 * vstupniNatoceni; 

rotaceVolantu = rotace(predchozi.x,predchozi.y,predchozi.z-uhel); 

 

5.3.3 Otáčení ručiček tachometru a otáčkoměru 

Rovněž z důvodu zvýšení vizuální imerzivity simulátoru bylo pomocí skriptu implementováno 

otáčení ručiček Vstupními veličinami do skriptu jsou otáčky motoru a rychlost vozidla 

poskytované jízdním modelem. Natočení ručiček se následně počítá pomocí známého 

rozsahu otáček a rychlosti daného maximální číselnou hodnotou na budíkách 3D modelu (270 

km/h pro rychlost a 8000 ot/min pro otáčky) a známého maximálního pootočení ručiček na 

budíku (určeno experimentálně – 270°). Pro vstupní hodnoty se spočítá poměrná hodnota vůči 

těm maximálním a výsledné pootočení se pak rovná součinu této poměrné hodnoty  

a maximálního pootočení. 

Převodový vzorec 

pomerRPM = okamziteRPM / maxRPM 

pomerRYCH = okamzitaRYCH / maxRYCH 

 

uhelRPM = pomerRPM * maxUhelRucicky 

uhelRYCH = pomerRYCH * maxUhelRucicky 

 

rotaceRPM = rotace(predchozi.x, predchozi.y, predchozi.z - uhelRPM) 

rotaceRYCH = rotace(predchozi.x, predchozi.y, predchozi.z - 

uhelRYCH) 

5.3.4 Kalibrace VR kamery 

Jelikož nemusí být systém určování polohy VR headsetu vždy zkalibrován tak, že pozice hlavy 

uživatele s headsetem ve vozidle je v souřadnicovém počátku, byl implementován skript na 

kalibraci VR kamery (POV) ve virtuální scéně. Kalibrace POV byla řešena implementací 

tlačítek, kterými operátor může nastavit jeho přesnou polohu. Jako tlačítka pro ovládání polohy 
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byly zvoleny klávesy NumPad. Tento nástroj také umožňuje zobrazování posunu souřadnic na 

obrazovce. Tímto způsobem je možné provést statickou kalibraci POV před samotným 

zapnutím simulátoru transformací výchozí pozice POV ve scéně. 

5.3.5 Tvorba scény 

Po vytvoření modelu vozidla bylo třeba vytvořit okolní prostředí – scénu. Scéna se skládá 

z terénu, objektů prostředí a skyboxu. Vývojové prostředí Unity nativně poskytuje vhodné 

nástroje k tvorbě scén. Jedná se o editor terénu, pomocí kterého je možné měnit jeho tvar 

nebo povrch. Další funkcionalitou editoru terénu je nástroj sloužící k přidávání zeleně (stromy, 

keře, tráva) formou parametrizovaného štětce. To znamená, že je možné najedou přidat více 

jednotlivých objektů zeleně s volitelnou hustotou a velikostí štětce, což velmi usnadňuje a 

urychluje tvorbu scény. Služba Asset Store pak poskytuje další nástroje pro realistickou tvorbu 

scén. Z Asset Store byl pořízen balíček objektů zeleně a skript pro tvorbu silnice. Poslední 

částí tvorby scény bylo přidání skyboxu, což je plochá textura vykreslovaná v nekonečné 

vzdálenosti, která obklopuje celou scénu. Skybox se používá na implementaci realistické 

oblohy a úspory výpočetního výkonu pro vykreslení objektů v dálce. 

 

Obrázek 44 - Ukázka vytvořené scény 



53 

 

Obrázek 45 - Makroskopický pohled na scénu 

 

 

Obrázek 46 - Scéna z pohledu řidiče vozidla 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumání současných konceptů vizualizace  

u vozidlových simulátorů a možnosti využití HMD jako primární způsob vizualizace. V rámci 

této práce byla provedena analýza, která hodnotí jednotlivé výhody a nevýhody systémů 

vizualizace a byla detailně popsána technologii HMD. Hlavním výstupem této práce je funkční 

prototyp vozidlového simulátoru založený na vizualizaci pomocí HMD. 

V rešeršní části jsem se zaměřil na specifikaci součástí a systémů vozidlových simulátorů. 

Byly popsány hlavní části vozidlového simulátoru, případně i jejich varianty, a to nejen 

z pohledu vizualizace, ale i konstrukce, hardwaru i softwaru. Tuto část rešerše považuji za 

důvodnou, především ve vztahu k praktické části této bakalářské práce, pro kterou mně 

rešerše poskytla vědomosti, které byly pro stavbu simulátoru mnohdy nezbytné.  

Jako další téma rešerše byla analýza technologie HMD. Ta byla popsána z hlediska 

požadavků daných fyziologií lidského zraku a dále také z hlediska principu funkce, kdy byly 

popsány jednotlivé komponenty HMD včetně jejich periferií. Součástí této části rešerše bylo 

také specifikování současných trendů a úskalí systémů HMD včetně jejich možných řešení. 

Tato část rešerše je účelová zejména z hlediska seznámení se s tímto systémem při jeho 

využití v praxi a z hlediska umožnění autorovi komplexně zhodnotit implementaci tohoto 

způsobu vizualizace ve vozidlovém simulátoru, což je ostatně dílčím cílem této bakalářské 

práce. 

Výstupem praktické části bylo úspěšné vyvinutí prototypu vozidlového simulátoru s vizualizací 

pomocí HMD. Motivace ke stavbě tohoto simulátoru plyne především z hlavní výhody 

vizualizace pomocí HMD – úplná virtualizace pozorovaného prostředí uživatele simulátoru.  

Základním stavebním kamenem při stavbě tohoto simulátoru byl kokpit vozidla Škoda 

v laboratoři mého působiště „R&D Lab 4.0“. Ten v době před vývojem simulátoru neměl žádné 

využití a jeho specifikace byly dostačující pro účely této práce. Největším problémem při vývoji 

konstrukce simulátoru byla absence jakéhokoliv elektronického rozhraní pro komunikaci 

s počítačem a jiným hardwarem.  

Efektivním nástrojem pro řešení tohoto problému se ukázaly být moderní technologie, a to 

především kombinace CAD softwaru a 3D tisku. Při implementaci ovládacích prvků do kokpitu 

jsem se ale také setkal s dílčími inženýrskými problémy, kde bylo nutné najít optimální řešení 

daného problému. Výsledkem je plně funkční přenosová soustava vstupů uživatele do 

systému (simulátoru) disponující mechanismy, které jsou zároveň jednoduché  

a robustní. 

Další částí vývoje simulátoru bylo také softwarové řešení projekce simulátoru. Vývoj virtuálního 

prostředí byl uskutečněn pomocí herního enginu Unity. Toto vývojové prostředí bylo zvoleno 
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především z důvodu velmi dobré propojitelnosti s hardwarem představujícím HMD headset a 

do budoucna i systém Leap Motion pro haptickou odezvu. Realistické nastavení parametrů 

softwarové části simulátoru bylo stěžejním cílem. Proto byly autorem vytvořeny skripty 

marginálně zvyšující imerzivitu systému v podobě dynamického chování prvků interiéru 

vozidla. Také byl vytvořen kalibrační skript pro VR kameru, který zajišťuje flexibilní možnosti 

použití s jinými setupy VR systémů. 

Mezi budoucí cíle v oblasti vývoje softwarové části patří odladění jízdního modelu auta tak, 

aby ještě více odpovídal reálnému vozu. Dalším cílem v oblasti vývoje softwaru je totožné 

namapováni virtuálního a fyzického interiéru vozu a implementace systému Leap Motion. 

Tímto by byla velmi efektivně řešena problematika haptické odezvy systémů virtuální reality. 

V oblasti hardwaru simulátoru byl použit HMD headset HTC Vive Pro. Dalším použitým 

hardwarem bylo PC s dostatečným výkonem pro vykreslování obrazu v dostatečné 

obnovovací frekvenci. 

Úplným závěrem bych chtěl specifikovat stěžejní výhody simulátoru s vizualizací pomocí HMD. 

Tímto konceptem vizualizace lze dosáhnout usnadnění výzkumu v oblasti HMI, jelikož se tím 

vytváření specifických scénářů na měření či testování stává jednodušším, flexibilnějším a 

rozšiřují se i možnosti aplikace vozidlových simulátorů. Oproti systémům vizualizace v podobě 

monitorů a projektorů je tento systém také méně náročný na prostor  

a na finanční a také fyzické prostředky Další výhodou je spojitost obrazu a plná podpora 

trojrozměrného obrazu oproti konvenčním způsobům vizualizace.  

Mezi momentální nevýhody tohoto konkrétního systému patří především absence haptické 

odezvy, kterou lze řešit totožným nemapováním virtuálního modelu vozidla s reálným 

kokpitem. Na tento problém bych se chtěl zaměřit v mé další činnosti na fakultě, ať už v rámci 

mé budoucí diplomové práce nebo projektové výuky. 

Tato bakalářská práce splnila svůj hlavní cíl, a to vytvoření simulátoru s vizualizací pomocí 

HMD. Funkčnost tohoto systému byla také ověřena a lze konstatovat, že již v současné době 

je HMD významným nástrojem v oblasti HMI a je žádoucí dále prozkoumávat možnosti tohoto 

progresivního systému. Tento simulátor bude dále využíván pro projekty řešené laboratoří 

R&D Lab 4.0, na kterých se autor práce aktivně podílí. 
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