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Virtuálna realita

 Virtuálna realita simuluje fyzickú prítomnosť na miestach v reálnom 

svete alebo v zmyslenom svete, pričom dovoľuje užívateľovi 

interakciu s týmto (v tomto) svete

 Google Cardboard

 HTC Vive

 Oculus Rift



Rozšírená (augmented) realita

 Rozšírená realita (AR) je živý, priamy alebo nepriamy náhľad na fyzický, reálny svet, 

ktorý je doplnený (rozšírený) počítačovo generovanými prvkami (CG) ako zvuk, 

video, grafika alebo GPS dáta

 Rozšírená realita je vrstva obsahu nad reálnym svetom, pričom tento obsah nie je 

ukotvený k tomuto svetu alebo jeho časti

 Prvky reálneho sveta a CG obsah nemôžu reagovať medzi sebou



Zmiešaná (mixed) realita

 Zmiešaná realita (MR alebo XR) je spojenie reálneho a virtuálneho sveta, čím nám 

vznikne nové prostredie a vizualizácia, kde fyzické a digitálne objekty koexistujú a 

interagujú medzi sebou v reálnom čase

 Zmiešaná realita je vrstva umelého (digitálneho) obsahuje v reálnom svete, ktorá 

je ukotvená a interaguje s reálnym svetom. Kľúčovou charakteristikou zmiešanej 
reality je to, že umelý a reálny obsah dokáže medzi sebou interagovať v reálnom 
čase.

 Črtou je pokročilé vnímanie prostredia a objektov

 Sme prvé univerzitné pracovisko na Slovensku,

ktoré sa začalo začiatkom 2017 venovať MR

 Microsoft HoloLens –
Windows Mixed Reality

 Android ARCore

 Apple ARKit





Zmätok v označovaní
 Predošlé definície nemusí každý dodržiavať, ide o definície od The Foundry

(tvorca softvéru pre 3D modelovanie a textúrovanie), ktoré sú však logické

 Google a Apple nerozlišujú rozšírenú a zmiešanú realitu, pre nich je to vždy 

rozšírená (augmented realita)

 Microsoft najprv zmiešanou realitou označoval iba HoloLens, teda to, čo bolo 

v definícii; neskôr zmiešanou realitou (Windows Mixed Reality) nazýva aj svoje 

headsety pre virtuálnu realitu...

 Vysvetlenia podľa Microsoftu:



Iná definícia (tú sa na skúšku neučte)

Virtuálno-realitné kontinuum
 V roku 1994 Milgram a Kishino predstavili prechod medzi reálnym a virtuálnym 

prostredím (reality-virtuality continuum) na opis zmiešanej reality

 Kontinuum definuje rôzny mix reálneho a virtuálneho sveta

 Zmiešanú realitu teda chápu 

ako čokoľvek medzi skutoč-

nou realitou a čistou 

virtuálnou realitou

 Túto definíciu využíva aj

Microsoft a väčšina 

vedecká komunity

 Priemyselná prax využíva

však skôr definíciu
od The Foundry (napr.

aj Accenture)
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Zariadenia / technológie virtuálnej 

reality

 Headsety spojiteľné s počítačom / konzolou

 Oculus Rift

 HTC Vive

 Playstation VR

 Samostatné headsety s integrovanou výpočtovou jednotkou

 Oculus Go

 Lenovo Mirage Solo

 Headsety pre smartfóny

 Google Cardboard + všetky deriváty z rôznych materiálov

 Samsung Gear VR

 Google Daydream

 Štandardizované VR headsety spojiteľné s počítačom pod 
platformou Windows Mixed Reality 

 Acer, Lenovo, Samsung...



Oculus Rift
 Samostatné stereoskopické zariadenie pre počítač

 Priekopník v oblasti VR – KickStarter kampaň v roku 2012

 Momentálne vlastnené Facebookom

 Rozlíšenie: 2160x1200 (1080x1200 pre oko) @ 90 Hz

 Cena: od 501 EUR (8.12.2018) aj s ovládačmi Oculus Touch



HTC Vive
 Prišiel po Oculus Rift, pričom jeho počiatočná výhoda bola v tom, že Oculus

ponúkal len „sedavý“ zážitok – sedeli ste na stoličke a aplikáciu ovládali s Xbox 

gamepadom, avšak HTC Vive priniesol pohybové ovládače a „room-scale“ 

zážitok, čiže detekciu pohybu po miestnosti – Oculus po uvedení ovládačov 

Oculus Touch ponúka rovnaký zážitok ako HTC Vive

 Ovládače pre HTC Vive ponúkajú dotykový touchpad, Oculus Rift ponúka 

páčky ako na gamepade

 Rozlíšenie: 2160x1200 (1080x1200 pre oko) @ 90 Hz

 Ťažko ho už kúpiť – nástupca HTC Vive Pro

 Vývoj zabezpečuje HTC a Valve (Steam VR)





HTC Vive - link

https://www.youtube.com/watch?v=qYfNzhLXYGc


Google Cardboard + všetky deriváty

 Stereoskopické okuliare pre mobilný telefón

 Patria sem všetky deriváty z rôznych materiálov, ako Xiaomi VR, Butterfly VR 
a podobne (cenovo od takmer 0 po 100 EUR)

 Podpora Androidu, sčasti iOS a Windows 10 Mobile

 3 možné typy vstupu:

 Magnet (slúžiaci ako tlačidlo) – v Unity resp. v Androide prakticky deprecated

 Tlačidlo, ktoré spôsobí dotyk displeja

 Žiadny (len hlasom)



Virtuálna realita v praxi – VW Tiguan

https://www.youtube.com/watch?v=QEdx_uUQfi4


Samsung Gear VR

 Stereoskopické okuliare pre mobilné telefóny Samsung

 Spolupráca s Oculus

 Obsahuje na boku okuliarov touchpad a tlačidlo back

 Nové verzie obsahujú aj dedikovaný ovládač

 Cena okolo 50-80 EUR



Google Daydream

 Stereoskopické okuliare pre mobilné telefóny Android

 Snaha o istú štandardizáciu?

 Podporujú ho len tie najvýkonnejšie telefóny

 Cena cca 100 EUR

 Málo rozšírené

 Dostupný je ovládač



Nevýhody HTC Vive, Oculus Rift a 

ďalších

 Vzniká množstvo neštandardizovaných prvkov – rôzne ovládače (jeden 

má páčky, druhý touchpad...)

 Nutnosť mať okolo seba rôzne senzory pre trackovanie pohybu – veľké 

množstvo káblov – príprava pred použitím aj 15 minút

 Zložitý vývoj, nakoľko používajú rôzne ovládače a typy vstupu

 Pri niektorých nutnosť pripojenia viac než 2 portov (2xUSB a 1xHDMI)

 Nepohodlné nasadenie na hlavu – rôzne popruhy

 Mnohé nedostatky odstraňuje platforma Windows Mixed Reality a jej 

štandardizované zariadenia a jednotný ovládač



Samostatné headsety s integrovanou 

výpočtovou jednotkou

 Oculus Go

 Cena od cca 227 EUR

 Rozlíšenie: 2560 x 1440

 Qualcomm Snapdragon 821 procesor

 Kompatibilný s ekosystémom Oculus

 Lenovo Mirage Solo

 Na Slovensku nedostupné (cca 400 USD)

 Rozlíšenie: 2560 x 1440

 Qualcomm Snapdragon 835 procesor

 Trackovanie priestoru (na rozdiel od Go)

 Kompatibilný s Google Daydream
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Windows Mixed Reality

 Windows Mixed Reality je softvérovo-hardvérová 
platforma Microsoftu pre zmiešanú a virtuálnu realitu

 Kedysi sa nazývala Microsoft Holographic Platform

alebo Windows Holographic

 Vznik platformy bol oznámený 21. januára 2015

 Aplikácie v rámci Universal Windows Platform sú 

kompatibilné s Windows Mixed Reality



Predstavenie Windows Mixed Reality

https://www.youtube.com/watch?v=0AWhsBNU1jU


Windows Mixed Reality

 Delí sa na 2 vetvy, ktoré

predstavujú virtuálnu a zmiešanú

realitu

 Immersive headsets

 Štandardizované headset

pre virtuálnu realitu s jednotným
ovládačom

 Rôzni výrobcovia

 Holographic devices

 Zariadenia pre zmiešanú

realitu

 Jediným zástupcom je zatiaľ

Microsoft HoloLens



Windows Mixed Reality Immersive Headsets
 Štandard pre virtuálnu realitu od Microsoftu

 Partnerom je už cca 6 výrobcov (ASUS,
Lenovo, HP, Dell, Samsung, Acer)

 Eliminuje prakticky všetky nevýhody HTC Vive
a Oculus Rift

 Nižšia cena – okolo 350 EUR

 Jednotný ovládač – ponúka touchpad a 
zároveň páčku (kompatibilný s ovládaním HTC 
Vive aj Oculus Rift), kompatibilita Steam VR

 Lepšie riešenie uchytenia na hlavu – kolieskový 
systém z Microsoft HoloLens

 Vyklápateľná predná časť s displejom –
netreba dávať celý headset dole z hlavy

 HLAVNÁ VÝHODA – bez externých senzorov –
odpadá nutnosť zložitého káblovania a 
rozmiestňovania senzorov po izbe – všetky 
senzory sú v headsete – zúročenie skúseností 
s vývojom Kinect a HoloLens



Windows Mixed Reality Immersive

Headsets

 gf







Ovládač pre Windows Mixed Reality

https://www.youtube.com/watch?v=1nlcdDNOdm8


Samsung HMD Odyssey - video

https://www.youtube.com/watch?v=GnJYFVljwTY


Zariadenia / technológie zmiešanej 

reality

 Zmiešaná realita cez displej smartfónu

 Apple ARKit

 Android ARCore

 Headsety pre zmiešanú realitu

 Microsoft HoloLens

 Daqri Smart Glasses



Android ARCore

 Rozšírená a zmiešaná realita pre zariadenia s operačným systémom Android

 Knižnice pre Android (+NDK), Unity, Unreal Engine

 Podporovaných okolo 30-40 modelov smartfónov a pár tabletov

 ARCore chápe prostredie podľa význačných bodov v prostredí – na horizontálne 

a vertikálne plochy vieme umiestniť virtuálne predmety, ktoré tam ostanú aj keď 

zariadenie otočíme iným smerom

 Okrem horizontálnych plôch vieme

využiť naviazanie virtuálnych objektov

na 2D obrázky (obaly produktov, 
plagáty...)



ARCore - video

https://www.youtube.com/watch?v=ttdPqly4OF8


Apple ARKit

 Rozšírená a zmiešaná realita pre zariadenia s operačným systémom iOS

 Knižnice pre Swift, Unity, Unreal Engine

 Podporované zariadenia od iPhone SE a vyššie

 ARKit chápe prostredie podľa význačných bodov v prostredí – na horizontálne a 

vertikálne plochy vieme umiestniť virtuálne 

predmety, ktoré tam ostanú aj keď 

zariadenie otočíme iným smerom

 Okrem horizontálnych plôch vieme

využiť naviazanie virtuálnych objektov

na 2D obrázky a 3D objekty – vie teda 
rozpoznávať 3D objekty z databázy, ktoré 

môžeme vopred naskenovať (ARCore toto
zatiaľ nemá)



IKEA Place – link

https://www.youtube.com/watch?v=UudV1VdFtuQ


Umelecké diela v AR/MR - link

https://www.facebook.com/amazingpictures09/videos/294548038106696/


Microsoft HoloLens

 HoloLens je prvým zariadením pre platformu, ktorú Microsoft nazýva 

Windows Mixed Reality (predtým Windows Holographic)

 Toto zariadenie bolo predstavené na "Windows 10: The Next 
Chapter“ 21. januára 2015

 HoloLens sú stereoskopické 3D okuliare, ktoré dokážu užívateľovi 

zobraziť zmiešanú (mixed) realitu, čím sa líšia

od Oculus Rift alebo Gear VR

 Prvé development kity boli rozposielané v prvom

kvartáli 2016 za cenu cca 3000 USD

 Na HoloLens tiež fungujú Windows Universal

Applications



Úvodné video - link

https://www.youtube.com/watch?v=Ic_M6WoRZ7k




Windows 10

 Windows 10 je operačný systém spoločnosti Microsoft, určený pre použitie 

v Xboxe, stolných počítačoch, notebookoch, tabletoch, smart telefónoch a 

ďalších zariadeniach, v budúcnosti napríklad aj v hodinkách



Windows Universal Platform (UWP)

 Windows Universal Applications alebo Windows Universal Platform je 
označenie aplikácií, ktoré dokážu bežať na rôznych zariadeniach 

od Raspberry Pi 2 (Windows 10 IoT Core) cez mobily, tablety až po 

bežné počítače

 Aplikácie sa programujú pomocou jednotného API v jazykoch C# 

alebo C++



Universal app Počasie



Satya Nadella: Mobile First, Cloud First 

 Stratégia preniknúť do Internet of Things sa zhoduje s novým heslom spoločnosti 

Microsoft: „Mobile First, Cloud First“ – Microsoft už podľa vlastných slov nechce 

byť len molochom, ktorý predáva operačný systém a kancelársky balík

 Windows 10 – operačný systém ako služba – neustále aktualizácie, Microsoft tvrdí, 
že Windows 10 je posledná verzia Windowsu a číslovanie stráca zmysel

 V rebríčkoch roku 2015 jedna z najinovatívnejších spoločností roka najmä vďaka 

podpore IoT a Windows Universal Platform



Spájanie hardvéru a softvéru

 V istom zmysle sa už správa ako Apple – spája hardvér a softvér – Microsoft 

má momentálne celý svoj produktový rad

 Wearables – Microsoft Band 2 (deprecated)

 Smartfóny – séria Microsoft Lumia (deprecated), v budúcnosti Surface Phone?

 Tablety – Surface Pro, Surface Go

 Notebook – Surface Laptop, Surface Book 2

 Stolný počítač pre profesionálov – Surface Studio 2

 Dotykový prezentačný panel – Surface Hub

 Zmiešaná / virtuálna realita – HoloLens, Mixed Reality Immersive Headsets

 Herná konzola – Xbox One



Microsoft HoloLens



Vlastnosti a spôsoby vstupu



Mapovanie prostredia - video

https://www.youtube.com/watch?v=zff2aQ1RaVo


Gestá



Možné vylepšenia do budúcnosti

 Kompatibilita s Windows Mixed Reality ovládačom

 Širšie zorné pole (momentálne nie je výrez príliš veľký)

 Podpora viacerých gest

 Vyšší výkon

 Nižšia hmotnosť

 Nižšia cena...



Servis s pomocou HoloLens? - link

https://youtu.be/QTuKcm8s4QQ


Chceme iné funkcionality ako je 

len detekcia horizontál a vertikál?

 Riešením sú nadstavby – AR frameworky – pre ARCore, ARKit aj HoloLens

 Vuforia Engine

 Wikitude

 EasyAR



Vuforia

 Veľmi známa knižnica pre rozšírenú a zmiešanú realitu

 Dopĺňa ARKit, ARCore a Windows Mixed Reality o nové 

funkcionality – najmä o skenovanie a detekciu 3D 
objektov

 Zároveň prináša rozšírenú a zmiešanú realitu pre mobilné 
zariadenia so systémom Android, ktoré nie sú kompatibilné 

s ARCore a pravdepodobne aj pre ďalšie

 Odkúpila ich spoločnosť PTC – zameranie na industry

 Odvtedy 3 produkty:

 Vuforia Engine – vyššie spomínaná knižnica

 Vuforia Studio – komplexné riešenie pre prepojenie

zariadení v Industry 4.0 s rozšírenou/zmiešanou realitou

(predtým Thingworx Studio)

 Vuforia Chalk – chat s podporou AR / MR
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Zmiešaná realita na pracovisku

https://www.youtube.com/watch?v=EIJM9xNg9xs


Priemyselné revolúcie



Priemyselné revolúcie
 Zjednodušene povedané je štvrtá priemyselná revolúcia Industry 4.0 

založená na rozvoji a integrácií nových progresívnych IKT technológií (IoT, 

výpočtová inteligencia, virtuálna a rozšírená realita...) do priemyselných 

aplikácií

 Tak, ako bola prvá priemyselná revolúcia založená na rozmachu 

mechanizácie, druhá na rozvoji a integrácií elektroniky a elektrotechniky a 
tretia na automatizácií, tak štvrtá priemyselná revolúcia kladie dôraz najmä 

na informačno-komunikačné technológie (IKT)

 Mechatronika tak spája práve tieto 4 oblasti, na ktorých stáli 4 priemyselné 

revolúcie



Čo je mechatronika?

 Mechatronika spája 4 oblasti:

 Mechaniku

 Informatiku (IKT)

 Automatizáciu

 Elektronické systémy



Virtuálna a zmiešaná realita v praxi

 Virtuálna realita

 Návrh, prototypovanie, testovanie

 Marketing

 Rozšírená a zmiešaná realita

 Údržba (aj prediktívna), servis

 Ovládanie, monitorovanie, riadenie

 Digitálne dvojča





VR a MR v Industry 4.0

 Priekopníkom je spoločnosť PTC, ktorá odkúpila Vuforiu



Ford a Hololens - link

https://www.youtube.com/watch?v=3QyA7HhIYkg


ThingWorx (4 reasons) - link

https://www.youtube.com/watch?v=m_CBDPEDA_w


DAQRI Smart Glasses
 Využívané vo Volkswagene na Slovensku – unikátne testovacie pracovisko 

pre využitie rozšírenej / zmiešanej reality v prevádzke

 Podobné ako HoloLens, avšak s Intel Core M7 procesorom – k okuliarom je krabička 

pripnuteľná napríklad na opasok – zo skúsenosti dobré riešenie

 Operačný systém postavený na Linuxe

 Cena cca 5000 USD



Volkswagen a Unreal Engine - link

https://www.youtube.com/watch?v=MjllI4vW2WA


Unreal Engine na 

MTMP 2019

 Prebehlo testovanie možností výučby

Unreal Enginu na Inteligentných
mechatronických systémoch – 2 týždne 

cvičenia + voliteľné skúškové zadania

 Budúci školský rok na MTMP – plán učiť 

primárne Unreal Engine namiesto
Unity (možnosť pracovať v Unity –
elektronické materiály, návody,

podpora cvičiaceho)

 Prečo?

 Snaha vyskúšať niečo inovatívne

 Niektoré veľmi zaujímavé aspekty

 Datasmith + Unreal Studio

 Nikde inde to nerobia

https://www.youtube.com/watch?v=yeK6hkKWsW8


Výberové predmety (vhodné pre API 

v Ing. – možno si však zapísať aj iné)

 1. alebo 2. ročník Ing. štúdia – zimný semester

Multimédiá a telematika pre mobilné platformy 
(Unreal Engine – možnosť práce aj v Unity, Android, 
sieťové programovanie, základy 3D modelovania a videa)

Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 
(interaktívne aplikácie v Unity – podľa vlastnej 
preferencie, cloudové systémy a Internet of Things)

 1. alebo 2. ročník Ing. štúdia – letný semester

Pokročilé informačné technológie
(Internet of Things, základy práce s HW – Raspberry, 
NodeMCU)





? 3D tlačiareň na novom 

predmete ?

 Cenovo dostupná tlačiareň českého výrobcu – jedna 

z najlepších na svete vo svojej kategórii

 3D TISKÁRNA ORIGINAL PRUSA I3 MK3S - https://www.prusa3d.cz/

https://www.prusa3d.cz/


Zaujímavosť na záver – Audi v MCU

https://youtu.be/F6d-LqmvLsA


Použité zdroje
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