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Wykaz skrótów i nazw

API Application Programming Interface � interfejs
programistyczny aplikacji

AR Augmented Reality � poszerzona rzeczywisto±¢
B&B Blow and Blow � metoda dmuch-dmuch
BoM Bill of Materials � lista materiaªowa, wykaz materiaªów
CAD Computer Aided Designing � komputerowo wspomagane

projektowanie
CAE Computer Aided Engineering - komputerowo wspomagane

prace in»ynierskie
CAM Computer Aided Manufacturing - komputerowo wspomagane

wytwarzanie
CATIA Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application �

zaawansowany system CAx, opracowany przez �rm¦ Dassault
Systemes

CAx Computer-Aided x � zintegrowane wielomoduªowe systemy do
wspomagania caªego okresu tzw. �»ycia wytworu�

CIM Computer Integrated Manufacturing - komputerowo
zintegrowane wytwarzanie

CETIE Centre Technique International de l'Embouteillage et du
Conditionnementto - Mi¦dzynarodowe Techniczne Centrum
Naczy« i Zamkni¦¢

CLM Con�guration Lifecycle Management - zarz¡dzanie cyklem
»ycia kon�guracji

co-design Cooperative-design � projektowanie partycypacyjne
CM Con�guration Management - zarz¡dzanie kon�guracj¡
CRM Customer Relationship Management - zarz¡dzanie relacjami z

klientami
ERP Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów

przedsi¦biorstwa
GPS Global Positioning System - system nawigacji satelitarnej

utworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
GUI Graphic User Interface - gra�czny interfejs u»ytkownika
IDE Integrated Development Environment � zintegrowane

±rodowisko programistyczne, czyli aplikacja lub zespóª aplikacji
(±rodowisko) sªu»¡cych do tworzenia, mody�kowania,
testowania i konserwacji oprogramowania

IGES Initial Graphics Exchange Speci�cation - wst¦pna specy�kacja
wymiany danych gra�cznych

KBE Knowledge-Based Engineering � projektowanie oparte na
wiedzy

MRP II Manufacture Resource Planning - planowanie zasobów
produkcyjnych
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NNP&B Narrow Neck Press and Blow � metoda formowania
prasowanie-dmuch dla naczy« w¡skootworowych

NPD New Product Development � proces rozwoju nowego produktu
OOP Object Oriented Programming - programowanie zorientowane

obiektowo
OST optical see-through - wy±wietlacz optyczny
P&B Press and Blow � metoda prasowanie-dmuch
PLM Product Lifecycle Management � zarz¡dzanie cyklem »ycia

produktu
PDM Product Data Management � zarz¡dzanie danymi produktu
STEP Standard for Exchange of Product Model Data - standard

wymiany danych modelu produktu
UCD User-Centered Design � projektowanie zorientowane na

u»ytkowniku
UDF User De�ned Feature - parametryczne cechy postaciowe

zde�niowane przez u»ytkownika
UML Uni�ed Modelling Language � zuni�kowany j¦zyk

wykorzystywany do modelowania ró»nego rodzaju systemów i
jako forma reprezentacji wiedzy

UX User Experience � do±wiadczenie u»ytkownika
UWP Universal Windows Platform - uniwersalna platforma

Windows, czyli koncepcja umo»liwiaj¡ca uruchamiania
aplikacji na ró»nych platformach sprz¦towych dziaªaj¡cych pod
kontrol¡ systemu operacyjnego Windows

VR Virtual Reality � wirtualna rzeczywisto±¢
VST video see-through - wy±wietlacz video
XML Extensible Markup Language � uniwersalny j¦zyk formalny

przeznaczony do reprezentowania ró»nych danych w
strukturalizowany sposób



Rozdziaª 1

Wprowadzenie

W niniejszej pracy zaproponowano autorsk¡ metod¦ wspomagania procesu pro-
jektowania naczy« szklanych, w opracowaniu której zastosowane zostaªy metody i
techniki spotykane w kon�guratorach produktowych, a prezentacja wyników pro-
cesu � modeli 3D naczy« oraz ich parametrów � odbywa si¦ w ±rodowisku posze-
rzonej rzeczywisto±ci. To co wyró»nia t¦ metod¦, to jej przeznaczenie � skierowana
jest gªównie do osób nieb¦d¡cych do±wiadczonymi projektantami lub konstrukto-
rami (mimo »e mo»e by¢ stosowana równie» przez osoby do±wiadczone).

Zainteresowanie autora poruszan¡ dziedzin¡ nauki � zarówno samym procesem
projektowo-konstrukcyjnym, jak i naczyniami szklanymi � byªo skutkiem bogatego
do±wiadczenia praktycznego zdobytego w trakcie realizacji projektów przemysªo-
wych, kiedy to rodziªy si¦ pytania, które byªy pocz¡tkiem bada«, a ich owocem
jest niniejsze opracowanie.

1.1. Wst¦p

Konstruowanie jest tylko jednym z etapów procesu rozwoju nowego produktu
(ang. New Product Development, NPD). Jednak jest to etap najwa»niejszy. To
wªa±nie w procesie konstruowania nale»y bowiem uwzgl¦dnia¢ aspekty wszystkich
kolejnych etapów jego istnienia (Skarka, 2007a), a wi¦c przede wszystkim wzgl¦dy
technologiczne, produkcyjne, ekonomiczne, marketingowe, i logistyczne. Odno-
sz¡c to do opakowa« szklanych, o których b¦dzie mowa w dalszej cz¦±ci pracy,
wszystkie powy»sze wzgl¦dy uogólni¢ mo»na do dwóch czynników, z których
wypªywaj¡ wszystkie inne, a które maj¡ decyduj¡cy wpªyw na ostateczn¡ posta¢
takiego opakowania: funkcja, jak¡ ma opakowanie oraz ograniczenia technologii
produkcyjnej.
Funkcje speªniane przez opakowania to:

� zmniejszanie liczby stopni swojej zawarto±ci (Dietrych, 1985),

� zabezpieczanie warto±ci u»ytkowej towaru przed zepsuciem lub zniszczeniem
(funkcja ochronna),

� promowanie produktów znajduj¡cych si¦ wewn¡trz opakowania (funkcja
promocyjno-sprzeda»na),

� umo»liwienie przemieszczania, skªadowania i u»ytkowania (funkcja organi-
zacji pracy),
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� identy�kowanie i odró»nianie produktów (funkcje: informacyjna, ekologiczna
i edukacyjna) (Hales, 1999).

Ograniczenia technologiczne produkcji na automatach szklarskich uwarunkowane
s¡ gªównie cechami tworzywa, jakim w przypadku naczy« szklanych jest szkªo.
Zadaniem konstruktora pracuj¡cego nad nowym produktem � wzorem naczynia
szklanego � jest zatem pogodzenie wszystkich powy»szych aspektów i utworze-
nie wirtualnej reprezentacji opakowania, b¦d¡cej zbiorem cech konstrukcyjnych,
które b¦d¡ odzwierciedlaªy jego struktur¦ zewn¦trzn¡ oraz wewn¦trzn¡ (Dietrych,
1985). W celu osi¡gni¦cia maksymalnej wydajno±ci konstruktor powinien mie¢
mo»liwo±¢ korzystania z wszelkich dost¦pnych metod i ±rodków wspomagaj¡cych
proces konstruowania (Oleszek, 2014).

Firmy dysponuj¡c odpowiednimi ±rodkami cz¦sto s¡ w stanie wyposa»y¢
swoje biura konstrukcyjne w wysokiej jako±ci narz¦dzia programowe, w postaci
nowoczesnych systemów do wspomagania projektowania komputerowego (ang.
Computer-Aided x, CAx), zaawansowanych systemów bazuj¡cych na wiedzy (ang.
Knowledge-Based Engineering, KBE) (Skarka, 2007b; Gil et al., 2011; Pokojski,
2013), aplikacji do zarz¡dzania danymi produktu (ang. Project Data Management,
PDM) lub te» w platformy programowe do zarz¡dzania kompletnym cyklem »ycia
produktów (ang. Product Lifecycle Management, PLM). Cz¦sto jednak proble-
mem jest sam proces, który uªo»ony jest w taki sposób, »e stanowi pewn¡ prze-
szkod¦ zarówno dla jego uczestników po stronie �rmy, jak i po stronie klienta.
Procesy powinny by¢ szybkie, wªa±ciwie zde�niowane, precyzyjne, mierzalne oraz
zrozumiaªe. Je»eli takie nie s¡, to �rma ma powa»ny problem z wydajno±ci¡ lub
kosztami. Najwi¦kszym problemem s¡ te czynno±ci, które dla in»ynierów s¡ naj-
bardziej pracochªonne. Zaoszcz¦dzony czas mógªby by¢ wykorzystany na realizacj¦
dziaªa« zwi¡zanych np. z wprowadzaniem innowacji w produkcie lub w uspraw-
nianiu procesu jego produkcji (Watts, 2009).

Zaawansowane systemy wprowadzaj¡ liczne usprawnienia i nowe narz¦dzia,
lecz przebieg samego procesu rozwoju nowego produktu zostaje zwykle co naj-
wy»ej lekko zmody�kowany. W zwi¡zku z tym pomimo znacznego przy±pieszenia
procesu rozwoju nowego produktu zwi¡zanego z szybsz¡ realizacj¡ dziaªa« kon-
strukcyjnych i znacznym odci¡»eniem konstruktorów z rutynowych operacji oraz
ªatwiejszym dost¦pem do danych przez osoby zaanga»owane w projekt, sam proces
w swojej istocie pozostaje w zasadzie niezmieniony. W trakcie wdra»ania zaawan-
sowanych systemów procesy s¡ wery�kowane oraz dopracowywane, lecz przede�-
niowywane s¡ tylko wtedy, gdy uruchamiana jest zupeªnie nowa technologia.

Jednym z rozwi¡za«, które miaªo bardzo du»y wpªyw na przebieg zarówno
procesu konstrukcyjnego, jak równie» produkcyjnego i wymagaªo przede�niowania
procesu rozwoju produktów, byªo wynalezienie i zastosowanie tzw. kon�gurato-
rów produktowych (Watts, 2009; Eigner and Fehrenz, 2011; Felfernig et al., 2014;
Forza and Salvador, 2006). Najwi¦ksze zastosowanie znalazªy one tam, gdzie ist-
niaªa potrzeba kastomizowania1 produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
Im wi¦ksza jest liczba produktów, stopie« ich dopasowania, zró»nicowania oraz ich
zªo»ono±ci, tym wi¦ksz¡ rol¦ odgrywaj¡ kon�guratory. Jedn¡ z najwi¦kszych zalet
tych zaawansowanych systemów � z technicznego punktu widzenia � jest mo»li-
wo±¢ odseparowania interfejsu u»ytkownika od cz¦±ci systemu odpowiedzialnej za
obliczenia in»ynierskie. Dzi¦ki temu pojawiªa si¦ mo»liwo±¢ dowolnego zaprojek-

1kastomizacja, z ang. customization - indywidualizacja, dostosowanie czego± do potrzeby
u»ytkownika lub klienta
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towania interfejsu u»ytkownika przy wykorzystaniu wielu mo»liwo±ci systemów
oferuj¡cych ogromne mo»liwo±ci gra�czne, jak na przykªad aplikacje internetowe
lub silniki gra�czne, ale bez ogranicze« zaawansowanych oraz � z punktu widzenia
osób nieb¦d¡cych in»ynierami-konstruktorami � skomplikowanych. Dodatkowo,
stacja robocza lub serwer, na którym odbywaj¡ si¦ obliczenia in»ynierskie, mo»e
znajdowa¢ si¦ w zupeªnie innej lokalizacji ni» urz¡dzenie odpowiedzialne za prze-
twarzanie danych zwi¡zanych z interfejsem u»ytkownika, które dzi¦ki temu mo»e
by¢ (wspóªcze±nie) kompaktowe.

Pozwala to wi¦c podzieli¢ zaprojektowany w ten sposób system na dwie cz¦±ci
� warstw¦ in»yniersk¡ oraz warstw¦ zaprojektowan¡ dla u»ytkownika nieb¦d¡cego
in»ynierem. Podziaª taki jest szczególnie wa»ny, gdy» otwiera mo»liwo±ci tzw.
projektowania partycypacyjnego (ang. co-operative design, co-design), a wi¦c z
aktywnym udziaªem klienta.

Projektowanie partycypacyjne oznacza proces kreatywnej interakcji pomi¦dzy
klientem, powstaj¡cym produktem (który nie ma jeszcze swojej �zycznej repre-
zentacji), a �rm¡. Efektem tej interakcji jest projekt produktu, a oczekiwan¡
warto±ci¡ dodan¡ takiego podej±cia jest wi¦ksze prawdopodobie«stwo zaspoko-
jenia potrzeb klienta, ni» w przypadku konwencjonalnego projektowania (Thal-
lmaier, 2014). Dodatkowo produkty, nawet je»eli s¡ produkowane masowo, ale
zostaªy skon�gurowane przez klienta lub zaprojektowane z jego udziaªem, s¡ z
reguªy sprzedawane za cen¦ 20 do 30% wy»sz¡, ni» tzw. produkty �z póªki� (Sey-
bold, 2014). Istnienie cz¦±ci systemu ze zrozumiaªym i przyjaznym interfejsem
daje mo»liwo±¢ wyeksponowania pewnych elementów in»ynierskich w przyjazny
i zrozumiaªy sposób. Pozwala te» zebra¢ wymagania bezpo±rednio od klienta,
a poprzez aktywny jego udziaª w procesie projektowania pozwala mu uczy¢ si¦
zarówno procesu, jak i powstaj¡cego produktu, a jednocze±nie daje mo»liwo±¢
testowania go. Wi¡»e si¦ to tak»e z ide¡ tzw. projektowania skoncentrowanego
na u»ytkowniku (ang. user-centered design, UCD). Termin ten wywodzi si¦ z in-
formatyki i w swojej istocie zakªada badanie potrzeb i wymaga« u»ytkownika
na ka»dym etapie procesu projektowego. W projektowaniu skoncentrowanym na
u»ytkowniku bardzo wa»ne jest jak najcz¦stsze kontaktowanie si¦ z u»ytkownikami
ko«cowymi produktu. Caªy proces mo»na opisa¢ jako wzorcowy cykl obejmuj¡cy
badania u»ytkowników, projektowanie, badania, projektowanie itd. Projektanci
stosuj¡ projektowanie skoncentrowane na u»ytkowniku, poniewa» pomaga w po-
dejmowaniu lepszych decyzji (Allen J., 2013).

Bezpo±redni udziaª klienta w procesie projektowania ma jeszcze jedn¡ nie-
zwykle wa»n¡, ale mniej widoczn¡ cech¦ � daje mo»liwo±¢ budowania jego po-
zytywnych do±wiadcze« (ang. user experience, UX). Idea user experience obej-
muje wszystkie aspekty interakcji u»ytkownika z �rm¡, jej usªugami i produk-
tami. Prawdziwe user experience przekracza dawanie konsumentom tego, o czym
mówi¡, »e tego chc¡, lub tylko produktu z list¡ niezb¦dnych cech. Aby osi¡gn¡¢
zadowolenie klienta na najwy»szym mo»liwym poziomie konieczne jest pªynne
przenikanie si¦ wielu dyscyplin takich jak: technologia, marketing, projektowanie
gra�czne i u»ytkowe, czy projektowanie interfejsów (UXDesign, 2017).

Równie wa»nym aspektem co wªa±ciwe zde�niowanie procesu oraz zaanga»o-
wanie w ten proces u»ytkownika jest mo»liwo±¢ zaprezentowania w przyst¦pnej
formie efektów tego procesu, a wi¦c �naln¡ posta¢ geometryczn¡ projektowanego
obiektu � nie tylko jako dwuwymiarowy rysunek, lecz równie» jako trójwymia-
rowy model. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia konstruktorów, którzy
cz¦sto tworz¡ �zyczne prototypy w ró»nych fazach rozwoju produktu »eby po-
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twierdzi¢ lub przede�niowa¢ pomysªy oraz rozwia¢ mo»liwe w¡tpliwo±ci, jak rów-
nie» z punktu widzenia klienta, który �zyczne prototypy u»ywa do demonstracji
produktu, promocji i oceny projektu. Dostarczaj¡ one peªnych lub przynajmniej
cz¦±ciowych funkcjonalno±ci docelowego produktu, jak równie» pozwalaj¡ go prze-
testowa¢ (Shin, 2013). Jest to szczególnie wa»ne w bran»y naczy« szklanych, w
której jedn¡ z najwa»niejszych potrzeb klienta jest ch¦¢ obejrzenia projektowa-
nego wzoru opakowania w docelowym kontek±cie, a wi¦c napeªnionego wsadem, z
naªo»on¡ etykiet¡, umieszczonego na póªce sklepowej, do porównania go z innymi
wzorami opakowa« lub z wzorami konkurencji. Niemniej jednak w przypadku
materiaªu o tak bardzo charakterystycznych wªa±ciwo±ciach jakim jest szkªo, do-
st¦pne obecnie metody i techniki prototypowania nie pozwalaj¡ w peªni zaspokoi¢
wszystkich tych potrzeb, a te które pozwalaj¡ zaspokoi¢ je cz¦±ciowo obci¡»aj¡
projekt wysokimi kosztami oraz znacz¡co wydªu»aj¡ proces. Innymi sªowy � me-
tody i techniki szybkiego prototypowania (ang. Rapid Prototyping), jak np. wy-
twarzanie generatywne (Chlebus, 2000; Muzalewska et al., 2014; Wyle»oª et al.,
2016) nie zapewniaj¡ wystarczaj¡cego odwzorowania wªa±ciwo±ci �zycznych oraz
wizualnych szkªa, a techniki obróbki ubytkowej, mimo i» pozwalaj¡ wiernie imito-
wa¢ szkªo, s¡ kosztowne (w przypadku potrzeby wykonania kilku lub kilkunastu
prototypów) oraz cechuj¡ si¦ dªugim czasem realizacji.

Rozwi¡zaniem tych problemów s¡ podejmowane w ostatnich latach próby
wspomagania ró»nych etapów procesu projektowo-konstrukcyjnego danego
obiektu poprzez zastosowanie technik tzw. �poszerzonej rzeczywisto±ci� (ang. au-
gmented reality, AR)(Januszka, 2012). Nowoczesne metody komputerowego wspo-
magania ró»nych etapów procesu opracowania ±rodka technicznego (w tym bazu-
j¡ce na AR) mog¡ uªatwi¢ realizacj¦ podstawowych wymogów stawianych przy-
szªym wytworom. Techniki AR pozwalaj¡ ª¡czy¢ komputerowo generowany ±wiat
(wirtualny) ze ±wiatem rzeczywistym (w którym znajduje si¦ u»ytkownik), w taki
sposób, aby stanowiªy one jedno zsyntetyzowane ±rodowisko (Januszka, 2012).
Dzi¦ki bardzo szybkiemu wzrostowi mocy obliczeniowej komputerów oraz urz¡-
dze« przeno±nych, mo»liwe staªo si¦ implementowanie rozwi¡za« AR pozwala-
j¡cych na wy±wietlanie wirtualnych modeli pokrytych realistycznymi teksturami
na ekranach smartfonów, tabletów lub w okularach poszerzonej rzeczywisto±ci.
W zwi¡zku z tym pojawiªa si¦ mo»liwo±¢ prezentowania zªo»onych, realistycznie
wygl¡daj¡cych modeli w dowolnym miejscu oraz w dowolnym kontek±cie, bez ko-
nieczno±ci dªugiego czasu oczekiwania na wytworzenie �zycznego prototypu oraz
ponoszenia dodatkowych kosztów.

�¡cz¡c zaawansowane parametryczne systemy CAx, elementy technik stoso-
wanych w kon�guratorach produktowych oraz techniki poszerzonej rzeczywisto±ci
w jeden spójny system i korzystaj¡c z mocy obliczeniowej wspóªczesnych urz¡dze«
mobilnych mo»na znacz¡co przede�niowa¢ proces rozwoju nowego produktu, a w
kontek±cie procesu projektowania naczy« szklanych mo»e stanowi¢ jeszcze wi¦k-
sze usprawnienie, gdy» w niektórych przypadkach mo»e zupeªnie wyeliminowa¢
potrzeb¦ tworzenia �zycznego prototypu.

1.2. Problem naukowy

Problem badawczy, jakim zaj¡ª si¦ autor, jest zwi¡zany z opracowaniem metody
wspomagania procesu projektowania naczy« szklanych z zastosowaniem nowego,
nie stosowanego wcze±niej podej±cia. W proponowanym podej±ciu uwzgl¦dniono
bezpo±rednie zaanga»owanie w proces projektowania równie» klienta, wi¦c metoda



1.2 Problem naukowy 13

powinna umo»liwia¢ opracowanie naczynia szklanego osobie, która nie zajmuje si¦
zawodowo projektowaniem, ewentualnie z asyst¡ projektanta lub konstruktora. W
dotychczas stosowanym procesie rozwoju nowego produktu osoby takie odpowie-
dzialne s¡ wyª¡cznie za przekazywanie wytycznych oraz wymaga« do opracowa-
nia projektu naczynia szklanego do dziaªu konstrukcyjnego, jak równie» za jego
�naln¡ akceptacj¦. Z zastosowaniem opracowanej przez autora metody osoby te
b¦d¡ miaªy mo»liwo±¢ równie» aktywnego uczestniczenia w procesie tworzenia
modelu 3D naczynia szklanego.

Aby klient nieposiadaj¡cy umiej¦tno±ci zwi¡zanych z projektowaniem lub kon-
struowaniem mógª skutecznie zrealizowa¢ proces projektowy, uzasadnionym po-
dej±ciem jest u»ycie nowoczesnych technik komputerowych, tj. wspomnianych
technik AR, do wizualizacji postaci geometrycznej opracowywanych naczy« szkla-
nych oraz do prezentacji informacji o ich cechach konstrukcyjnych. Za pomoc¡ AR
u»ytkownik systemu komputerowego mo»e realizowa¢ wybrane dziaªania projek-
towe w bardziej przyjazny, naturalny i intuicyjny sposób, a same dziaªania projek-
towe mog¡ by¢ wykonywane od razu w wybranym dla opracowywanego naczynia
kontek±cie (np. w otoczeniu innych naczy« szklanych).

W celu zapewnienia spójno±ci utworzonych w trakcie opracowywania modelu
naczynia danych z pozostaªymi procesami technologicznymi oraz produkcyjnymi,
powinny zosta¢ zastosowane mechanizmy automatyzacji, stosowane mi¦dzy in-
nymi w kon�guratorach produktowych.

Realizacja bada« b¦dzie zatem obejmowa¢ rozwi¡zanie szeregu problemów
szczegóªowych.

Szczegóªowym problemem badawczym jest opracowanie i zbadanie ±rodków
pozwalaj¡cych wydajnie wykonywa¢ dziaªania projektowe w ±rodowisku AR. Klu-
czowymi zagadnieniami w tym obszarze, które wymagaj¡ rozwi¡zania s¡: analiza
i wybór odpowiedniego narz¦dzia odpowiedzialnego za generowanie widoku sceny
AR, jak równie» okre±lenie zasad zarz¡dzania widokiem tej sceny, interakcji po-
mi¦dzy prezentowanymi elementami oraz zarz¡dzania danymi.

Kolejnym problemem szczegóªowym jest okre±lenie metod automatyzacji dzia-
ªa« projektowych w wybranym zaawansowanym systemie klasy CAx na potrzeby
tworzenia modeli trójwymiarowych naczy« szklanych, ale bez bezpo±redniego do-
st¦pu do operacji dost¦pnych w interfejsie u»ytkownika takiego systemu.

Szczegóªowym problemem badawczym jest tak»e okre±lenie oraz implemen-
tacja reguª umo»liwiaj¡cych kon�guracj¦ modeli naczy« szklanych z prede�nio-
wanych elementów w taki sposób, aby �nalnie mogªy by¢ wykorzystane w kolej-
nych etapach cyklu »ycia. Jednym z najwa»niejszych zagadnie«, które wymaga
tutaj rozwi¡zania jest opracowanie modeli parametrycznych podatnych na wpro-
wadzane przez niedo±wiadczonego w projektowaniu u»ytkownika warto±ci para-
metrów.

Kolejnym problemem badawczym jest opracowanie metody komunikacji oraz
obustronnej wymiany danych pomi¦dzy systemem klasy CAx oraz aplikacj¡
opart¡ o nieparametryczny silnik gra�czny, przy czym obydwa systemy powinny
dziaªa¢ na ró»nych platformach sprz¦towych i mog¡ znajdowa¢ si¦ w ró»nych lo-
kalizacjach.

Osobnym zadaniem jest te» odpowiednie zaprojektowanie ±rodków programo-
wych pozwalaj¡cych na implementacj¦ opracowanej metody wspomagania procesu
projektowania naczy« szklanych.

Zauwa»y¢ mo»na, »e podj¦ty przez autora problem badawczy jest nowatorski
i nietrywialny, a jego rozwi¡zanie wymaga zªo»onego podej±cia.
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1.3. Cel rozprawy

Celem niniejszej rozprawy byªo opracowanie nowej skutecznej metody wspomaga-
nia procesu projektowania naczy« szklanych, z udziaªem u»ytkownika2, który nie
jest ani projektantem ani konstruktorem, a tak»e opracowanie systemu opartego
na technikach AR, który umo»liwiaªby praktyczn¡ realizacj¦ tej metody. Przyj¦to,
»e system b¦dzie skªadaª si¦ z dwóch cz¦±ci: jednej, opartej na dziaªaniu wybranego
zaawansowanego systemu CAx oraz drugiej, opartej na aplikacji utworzonej z u»y-
ciem wybranego silnika gra�cznego, w której zostan¡ zaimplementowane wybrane
biblioteki AR. Przyj¦te zostaªo równie» zaªo»enie, »e obydwie cz¦±ci systemu b¦d¡
dziaªaªy na ró»nych platformach sprz¦towych, przy czym cz¦±¢ odpowiedzialna za
wy±wietlanie sceny AR b¦dzie dziaªaªa na platformie mobilnej.

Celem utylitarnym, do osi¡gni¦cia którego zmierzaª autor, byªa poprawa efek-
tywno±ci procesu projektowania naczy« szklanych poprzez aktywne zaanga»owa-
nie (biernego dotychczas) u»ytkownika ze strony zamawiaj¡cego nowy wzór opa-
kowania szklanego. Celem podj¦tych bada« byªa próba odpowiedzi na pytanie, w
jaki sposób skróci¢ proces rozwoju nowego wzoru naczynia szklanego, a wi¦c jak
szybciej i bardziej precyzyjnie odzwierciedli¢ wymagania klienta w zakresie po-
staci geometrycznej, dostosowania nowego wzoru do mo»liwo±ci produkcyjnych,
jak równie» linii technologicznej, a przy tym zmniejszy¢ koszty zwi¡zane z pro-
jektem. Przewidywane usprawnienie wynika¢ powinno z korelacji zastosowanych
technik automatyzacji spotykanych w kon�guratorach produktowych oraz technik
komputerowych AR.

1.4. Tezy rozprawy

Maj¡c na uwadze przedstawiony problem badawczy oraz zde�niowany cel roz-
prawy, sformuªowano nast¦puj¡ce tezy pracy:

1. Mo»liwe jest opracowanie mobilnego kon�guratora modeli naczy«
szklanych z zastosowaniem programowej integracji metod poszerzonej
rzeczywisto±ci oraz parametrycznych systemów klasy CAx.

2. Zastosowanie kon�guratora zaimplementowanego na urz¡dzeniu mobilnym
wpªywa na zwi¦kszenie efektywno±ci modelowania dzi¦ki zastosowaniu
wizualizacji modelu naczynia na tle jego otoczenia naturalnego.

3. Dzi¦ki specjalnie opracowanemu interfejsowi kon�guratora mo»liwy jest ak-
tywny udziaª u»ytkownika zamawiaj¡cego nowy wzór naczynia w procesie
jego modelowania.

2W rozumieniu opracowanej przez autora metody oraz opartego na tej metodzie systemu
u»ytkownikiem jest przedstawiciel zamawiaj¡cego nowy wzór naczynia szklanego.



1.5 Zakres rozprawy 15

1.5. Zakres rozprawy

Rozprawa zostaªa podzielona na 8 rozdziaªów, obejmuj¡cych nast¦puj¡ce zagad-
nienia:

� Rozdziaª 1 �� Ogólny opis problemu badawczego i celu podj¦tych bada«.
Przegl¡d literatury, sformuªowanie tez i zakresu rozprawy.

� Rozdziaª 2 � Opis przedmiotu bada« jakim jest proces opracowania ±rodka
technicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody komputerowego
wspomagania procesu konstrukcyjnego naczy« szklanych. Omówienie me-
tod automatyzacji dost¦pnych w zaawansowanych nowoczesnych systemach
klasy CAx zarówno poszczególnych dziaªa« procesu konstrukcyjnego,
jak równie» caªego procesu. Wprowadzenie do dziedziny kon�guratorów
produktowych, ich zalet oraz konsekwencji wynikaj¡cych z ich stosowania.
Omówienie problematyki wiedzy w procesie opracowania ±rodka technicz-
nego, jak równie» zaawansowanych systemów opartych na wiedzy.

� Rozdziaª 3 � Omówienie technik poszerzonej rzeczywisto±ci, dost¦pnych
bibliotek oraz narz¦dzi umo»liwiaj¡cych opracowywanie rozwi¡za« opartych
na tych technikach oraz przegl¡d platform sprz¦towych, z u»yciem których
mog¡ by¢ wykonywane zaªo»one dziaªania.

� Rozdziaª 4 � Przedstawienie opracowanej metody wspomagania procesu
projektowania naczy« szklanych z zastosowaniem technik AR w oparciu o
utworzony system. Omówienie architektury systemu, jego komponentów
razem z u»ytymi ±rodowiskami, na których zostaªo oparte jego dziaªanie
oraz algorytmy jego dziaªania. Przedstawienie sposobu zde�niowania i
opracowania modeli parametrycznych, znaczników oraz gra�cznego inter-
fejsu u»ytkownika.

� Rozdziaª 5 � Opis implementacji metody w praktycznych dziaªaniach
projektowych. Ogólny opis dziaªa« mo»liwych do realizacji z u»yciem
systemu oraz przedstawienie przykªadowych scenariuszy dziaªa«.

� Rozdziaª 6 � Omówienie planu dziaªa« walidacyjnych przedstawionej me-
tody projektowania naczy« szklanych oraz ocena praktycznej przydatno±ci
tej metody. W rozdziale zawarto szczegóªow¡ prezentacj¦ uczestników i
przebiegu bada« oraz sposobu oceny. Omówiono ±rodowiska testowe wyko-
rzystane w badaniach oraz przedstawiono szczegóªowo zadania realizowane
przez uczestników eksperymentu badawczego. Zaprezentowano i omówiono
wyniki bada«.

� Rozdziaª 7 � Podsumowanie i wnioski odnosz¡ce si¦ do przeprowadzonych
bada« oraz postawionych tez rozprawy.
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� Rozdziaª 8 � Omówienie perspektyw rozwojowych oraz kierunków dalszych
bada« zarówno w obszarze opracowanej metody, jak i systemu dziaªaj¡cego
wedªug jej zaªo»e«.



Rozdziaª 2

Przegl¡d istniej¡cego stanu

wiedzy

2.1. Produkt i cykl »ycia produktu

Chc¡c lepiej zrozumie¢ czym jest produkt oraz proces jego rozwoju, warto naj-
pierw zrozumie¢ szerszy kontekst tych zagadnie«, jakim jest cykl »ycia produktu
(ang. product lifecycle). Koncepcja cyklu »ycia produktu wprowadzona zostaªa do
literatury marketingowej w latach 60. XX wieku (Levitt, 1965; Cox, 1967). Zo-
staªa zapo»yczona z nauk biologicznych i stanowi prób¦ analizowania »ycia pro-
duktu przez analogi¦ do »ycia organizmów w przyrodzie. Koncepcja ta pozwala
uchwyci¢ wiele ró»nych zmian zachodz¡cych w otoczeniu produktu (pojawianie
si¦ produktów konkurencyjnych, zmian preferencji nabywców itp.) oraz dziaªa«
podejmowanych przez przedsi¦biorstwo i ich konsekwencje dla ksztaªtowania si¦
sprzeda»y produktu i wyniku �nansowego dla przedsi¦biorstwa. Cykl »ycia pro-
duktu jest odzwierciedleniem stopniowego nabywania, a nast¦pnie tracenia przez
niego zdolno±ci do zaspokajania potrzeb i oczekiwa« nabywców.

Cykl »ycia produktu na rynku ma charakterystyczne cechy pozwalaj¡ce wy-
odr¦bni¢ w nim okre±lone fazy i jest logicznym nast¦pstwem procesu opracowania
i technicznego rozwoju produktu (Garbarski, 2011).

A zatem proces rozwoju nowego produktu poprzedza rynkowy cykl jego »ycia i
skªada si¦ z: poszukiwania pomysªów na nowy produkt, oceny i selekcji pomysªów,
analizy ekonomicznej, tworzenia produktu (rozwoju technicznego) oraz testowania
produktu (rys. 2.1).

Wynika z tego wi¦c, »e techniczny proces rozwoju produktu jest jednym z
najwa»niejszych etapów jego rozwoju. Wybrany i zaakceptowany przez gremia
decyduj¡ce pomysª produktu jest przeksztaªcany w projekt techniczny, a nast¦p-
nie prototyp lub seri¦ próbn¡ produktu. W etapie tworzenia produktu nast¦puje
dopracowanie jego struktury, nadanie odpowiedniej do idei i koncepcji produktu
nazwy oraz zaprojektowanie ró»nych wersji opakowania. Wszystkie te elementy
tworz¡ ª¡cznie kompozycj¦ oferowan¡ nabywcy do sprzeda»y (Garbarski, 2011).
Oczywiste jest wi¦c, »e etap technicznego procesu rozwoju produktu jest na tyle
wa»ny, »e bardzo mocno wpªywa na caªy cykl »ycia.

Czym wi¦c jest w tym kontek±cie produkt? W uj¦ciu marketingowym stanowi
on podstawowy instrument oddziaªywania przedsi¦biorstwa na potencjalnych
odbiorców ich oferty.
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Poszukiwanie pomysªów na nowy produkt

Ocena i selekcja pomysªów

Analiza ekonomiczna

Tworzenie produktu (rozwój techniczny)

Testowanie produktu

Rysunek 2.1: Proces opracowania nowego produktu (opracowanie wªasne na pod-
stawie (Garbarski, 2011))
Figure 2.1: The process of a new product development (own elaboration based on
(Garbarski, 2011))

Produkt1 mo»na wi¦c zde�niowa¢ jako dobro �zyczne (przedmiot), usªug¦,
osob¦, organizacj¦, ide¦ lub miejsce, zawieraj¡ce w sobie cechy, które jednostki
lub organizacje postrzegaj¡ jako niezb¦dne. Ka»dy produkt mo»na podda¢
analizie marketingowej i wyró»ni¢ poszczególne elementy, z których si¦ skªada.
Wedªug koncepcji marketingowej jest to zestaw cech i wªa±ciwo±ci, które mog¡
sªu»y¢ do zaspokojenia konkretnych potrzeb przez potencjalnego nabywc¦, u»yt-
kownika, wªa±ciciela produktu lub osob¦ do±wiadczaj¡c¡ mo»liwo±ci korzystania z
produktu. Produktem mo»e by¢ wi¦c wszystko to, co mo»na zaoferowa¢ na rynku
nabywcom i co jest w stanie zaspokoi¢ ich okre±lon¡ potrzeb¦ lub pragnienie.

Produkt mo»na przedstawi¢ jako zestaw atrybutów materialnych oraz nie-
materialnych. Materialnymi atrybutami produktu s¡: projekt, jego cena, sposób
dziaªania oraz dost¦pno±¢. Atrybutami niematerialnymi za±: wizerunek, warto±¢
oraz sposób postrzegania (Czubaªa, 2012).

2.2. Komputerowe wspomaganie w procesie

rozwoju nowego produktu

Z uwagi na fakt, »e na wspóªczesne przedsi¦biorstwa produkcyjne nieustannie wy-
wierana jest presja w kierunku poszukiwania nowych dróg zwi¦kszania wydajno±ci
produkcji, obni»enia jej kosztów, ci¡gªego ulepszania produktów oraz podnoszenia
ich jako±ci i zwi¦kszania atrakcyjno±ci, szczególnie istotne s¡ wszystkie te tech-
niki, które pozwalaj¡ te cele osi¡ga¢. Konieczno±¢ ci¡gªych zmian produktów, jak
równie» zwi¦kszania ich ró»norodno±ci i skutecznego wprowadzania na rynek wy-
musza opracowywanie coraz to krótszych cykli ich rozwoju i procesów produkcji.

1W niniejszej pracy sªowa produkt i wytwór s¡ stosowane zamiennie.
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Zmiany systemów wytwórczych powodowane s¡ rozwojem technologii i ich
otoczenia, do którego nale»¡ równie» metody i narz¦dzia usprawniaj¡ce prace
projektowe, wytwórcze i organizacyjne. Proces ten mo»na prze±ledzi¢ na przykªa-
dzie rozwoju technik komputerowych, które dzisiaj wykorzystuje si¦ w ka»dej fazie
rozwoju produktu. Obejmuj¡ one zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak i etap
konstruowania produktu, procesy technologiczne oraz prototypowanie. Techniki
komputerowe pozwalaj¡ na znaczne usprawnienie organizacji pracy in»ynierów i
mened»erów (Gollinder-Tarajko, 2010).

2.2.1 Proces projektowo-konstrukcyjny

Najbardziej zªo»on¡ i wielotematyczn¡ faz¡ w caªym procesie technicznego roz-
woju produktu jest proces projektowo-konstrukcyjny. Jest tak dlatego, »e nale»y
w nim uwzgl¦dnia¢ aspekty wszystkich kolejnych etapów jego istnienia (Skarka,
2007a).

W polskim j¦zyku rozró»nione s¡ dwa terminy: projektowanie i konstruowa-
nie. Projektowanie najogólniej pojmowane jest jako okre±lenie zamierze« twór-
czych co do ±rodków technicznych sªu»¡cych zaspokajaniu potrzeb materialnych.
Zadaniem projektowania jest zatem taki dobór ±rodków technicznych i wyzna-
czenie mi¦dzy nimi takich stosunków, aby utworzony w okre±lonych warunkach
zewn¦trznych ukªad ±rodków umo»liwiaª osi¡gni¦cie celu przy nakªadach gospo-
darczych nie wy»szych od dopuszczalnych (Dietrych, 1971).

Konstruowaniem natomiast nazywamy czynno±ci polegaj¡ce na dobieraniu
konstruowanych cech, które jednoznacznie wyznaczaj¡ konstrukcj¦ wytworu jako
szczegóªow¡ wªasno±¢, któr¡ jest rozkªad struktury zewn¦trznej i wewn¦trznej
ukªadu materialnego i rozkªadu stanów tego ukªadu. Innymi sªowy konstruowa-
nie polega na dobieraniu cech konstrukcyjnych jako szczegóªowych wªasno±ci tego
±rodka (Dietrych, 1971).

Projektowane jest dziaªaniem ogólniejszym, szerszym od konstruowania i wy-
przedzaj¡cym konstruowanie, za± konstruowanie jest na ogóª nast¦pstwem pro-
jektowania i jest dziaªaniem tak szczegóªowym, jak to jest konieczne ze wzgl¦du
na wykonanie projektowanego i konstruowanego ukªadu (Dietrych, 1971).

Procesy projektowania i konstruowania wyst¦puj¡ zawsze w odpowiedzi na
zaistniaª¡, zidenty�kowan¡ wcze±niej potrzeb¦. Wynikiem procesu projektowania
jest system, natomiast wynikiem konstruowania jest konstrukcja. Konstrukcja opi-
sana jest przez zbiór geometrycznych cech konstrukcyjnych (odzwierciedlaj¡cych
zewn¦trzn¡ struktur¦ przyszªego wytworu), cechy tworzywowe (odzwierciedlaj¡ce
struktur¦ wewn¦trzn¡) oraz cechy monta»owe (de�niuj¡ce stany wytworu) (Die-
trych, 1985). Zarówno system jak i konstrukcja s¡ abstraktami. Dopiero w dal-
szych etapach istnienia ±rodka technicznego - od wytwarzania, zaczynamy mie¢ do
czynienia z konkretami. W wyniku procesu wytwarzania powstaje wytwór, który
mo»e by¢ u»ytkowany.

Kategorie procesu projektowego

W procesie projektowo-konstrukcyjnym w zale»no±ci od stopnia wykorzystania
istniej¡cych danych, informacji oraz wiedzy mo»na wyró»ni¢ trzy podstawowe
rodzaje konstrukcji (Pahl et al., 1984; Cichocki, 2001):

� rozwi¡zanie oryginalne - oznacza opracowanie oryginalnej koncepcji rozwi¡-
zania danego problemu technicznego,
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� konstrukcja adaptowana - oznacza zaadaptowanie znanego rozwi¡zania
(koncepcja pozostaje ta sama) do zaistniaªego problemu technicznego.
Pewne elementy mog¡ zosta¢ zmody�kowane,

� konstrukcja wariantowa - obejmuje wariantowanie rozmiaru lub/oraz roz-
mieszczenia pewnych rozwi¡za« w granicach systemów, ale funkcje oraz roz-
wi¡zania pozostaj¡ niezmienione. Nie powstaj¡ nowe koncepcje rozwi¡za« w
zakresie zmian materiaªów, ogranicze« czy te» czynników technologicznych.

Ostatni punkt odnosi si¦ równie» do przypadku, w którym zasada rozwi¡zania oraz
�nalna konstrukcja pozostaj¡ te same, a ró»ni¡ si¦ tylko wymiary poszczególnych
elementów.

Uwzgl¦dniaj¡c za± wiedz¦ jak¡ projektant lub konstruktor wnosz¡ do procesu
projektowo-konstrukcyjnego, kategorie projektowania podzieli¢ mo»na w nast¦pu-
j¡cy sposób (Dietrych, 1985; Pahl et al., 1984):

� projektowanie i konstruowanie rutynowe,

� projektowanie i konstruowanie nierutynowe

� twórcze (kreatywne),

� innowacyjne.

Projektowanie rutynowe okre±lane jest jako dziaªanie polegaj¡ce na doborze ist-
niej¡cej informacji konstrukcyjnej lub tylko projektowej ze wzgl¦du na zidenty�-
kowan¡ potrzeb¦ (Dietrych, 1985).

Projektowanie twórcze okre±lone jest jako dziaªanie na utworach maj¡ce na
celu poszukiwanie zupeªnie nowych ±rodków technicznych i dzi¦ki temu wyzna-
czanie nowych potrzeb (Dietrych, 1985).

Projektowanie innowacyjne okre±lone jest jako stosowanie ró»nych znanych
sposobów projektowania lub konstruowania w celu zastosowania znanych ±rodków
technicznych lub te» znanych rozwi¡za« konstrukcyjnych (Dietrych, 1985).

Komputerowe wspomaganie

Najwa»niejszym powodem szybkiego rozwoju technik zwi¡zanych z komputero-
wym wspomaganiem procesu projektowo-konstrukcyjnego jest nieustanne d¡»enie
do przy±pieszenia wykonywania dziaªa« zwi¡zanych z opracowywaniem nowych
produktów, wprowadzaniem zmian do ju» istniej¡cych, ªatwiejszego ponownego
wykorzystania istniej¡cych, szybkiego wariantowania, przeprowadzania zaawan-
sowanych oblicze« oraz automatyzacji dziaªa« rutynowych.

Z pocz¡tkowo stosowanych prostych narz¦dzi, które stanowiªy wirtualn¡ de-
sk¦ kre±larsk¡, z czasem wyksztaªciªy si¦ pakiety zaawansowanych narz¦dzi infor-
matycznych, które umo»liwiaj¡ w ±rodowisku wirtualnym opracowywanie kom-
pletnych trójwymiarowych modeli (b¦d¡cych reprezentacj¡ konstrukcji) produk-
tów. Spo±ród wielu technik i narz¦dzi komputerowych, stosowanych w zintegro-
wanym wytwarzaniu, nazwanych te» ogólnie CAx, do najwa»niejszych zalicza si¦
systemy: CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering)
oraz CAM (Computer Aided Manufacturing) (Chlebus, 2000). W kontek±cie CAx
cz¦sto mówi si¦ równie» o koncepcji CIM (Computer Integrated Manufacturing)
(Chlebus, 2000), a wi¦c o komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu. Uzupeªnie-
niem koncepcji CIM - obok systemów CAx - s¡ systemy klasy MRP II (Ma-
nufacture Resource Planning) (Toomey, 2013; Wight, 1995) oraz systemy, które
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powstaªy na ich bazie, czyli ERP (Enterprise Resource Planning) (Lech, 2003;
Hossain, 2001).

Nast¦pstwem rozwoju zaawansowanych narz¦dzi CAx byª rozwój systemów
PDM (Product Data Management) (Crnkovic et al., 2003), z których w kolejnym
kroku wyewoluowaªy systemy PLM (Product Lifecycle Management) (Osland,
1991; Immonen and Saaksvuori, 2013). Systemy klasy PLM w najbardziej kom-
pleksowy i kontrolowany sposób pozwalaj¡ rozwija¢ produkcyjnie wytwarzane pro-
dukty, jak równie» zarz¡dza¢ wszystkimi danymi, które ich dotycz¡ (Saaksvuori
and Immonen, 2008). Aby to byªo mo»liwe, systemy te posiadaj¡ wbudowane
moduªy integracyjne umo»liwiaj¡ce wymian¦ danych z innymi wa»nymi w przed-
si¦biorstwie systemami, np. z systemami ERP. Warto tutaj równie» wspomnie¢ o
programach CRM (Customer Relationship Management), a wi¦c o systemach sªu-
»¡cych do kompleksowego zarz¡dzania relacjami z klientem i stanowi¡cych pod-
staw¦ zintegrowanych dziaªa« maj¡cych na celu przywi¡zanie klienta do �rmy
(Dejnaka, 2002).

Na bazie danych zawartych w systemach PLM oraz ERP tworzone s¡ systemy
do zarz¡dzania kon�guracj¡ (ang. Con�guration Management, CM), które sªu»¡
do zapewnienia spójno±ci funkcyjnych oraz �zycznych cech produktu z wymaga-
niami oraz projektem przez caªy czas »ycia produktu (Eigner and Fehrenz, 2011).
Je»eli natomiast oprócz danych zawartych w systemie PLM oraz ERP uwzgl¦d-
niane s¡ dane zawarte w systemie CRM, mówimy wówczas o systemie do zarz¡-
dzania cyklem »ycia kon�guracji, który uwzgl¦dnia i obejmuje wszystkie procesy
biznesowe, jakie zachodz¡ w organizacji (ang. Con�guration Lifecycle Manage-
ment, CLM) (http://www.con�git.com/, 2017; http://clmsummit.com/, 2017).
Zale»no±¢ pomi¦dzy systemem CLM, a innymi wa»nymi systemami w organizacji
zostaªa pokazana na rysunku 2.2.

Koncepcja CIM zakªada integracj¦ procesu wytwórczego za pomoc¡ danych
geometrycznych, konstrukcyjnych, materiaªowych i technologicznych. Funkcjo-
nalna integracja technik CAx opiera si¦ na wspólnych modelach danych tworzo-
nych ju» podczas konstruowania. Podstawowym modelem jest wirtualny model
geometryczny wytworu, który jest nast¦pnie mody�kowany, rozwijany i uzupeª-
niany w ró»nych fazach projektowania, planowania i realizacji procesu wytwór-
czego. Do zapisu i wymiany danych u»ywa si¦ tzw. neutralnych formatów danych,
z których kilka zostaªo uznanych za norm¦ Chlebus (2000). Najpowszechniej sto-
sowanymi neutralnymi formatami wymiany danych s¡: IGES (Initial Graphics
Exchange Speci�cation) (Chlebus, 2000; Hirz et al., 2013) oraz STEP (Standard
for Exchange of Product Model Data) (Chlebus, 2000; Hirz et al., 2013). Naj-
wa»niejszym z nich oraz najcz¦±ciej u»ywanym obecnie formatem neutralnym jest
format STEP (wg normy ISO 10303). Format ten w najwi¦kszym zakresie obej-
muje te elementy, które sªu»¡ opisowi struktury i cech produktu, a wi¦c znajduj¡
najszersze zastosowanie w projektowaniu i we wspomagaj¡cych je technikach CAx
(Chlebus, 2000).

2.2.2 Proces projektowo-konstrukcyjny naczy« szklanych

Przed upowszechnieniem si¦ technik CAx dokumentacja techniczna tworzona byªa
r¦cznie i przekazywana byªa w wersji papierowej. Oprócz oczywistych trudno±ci
zwi¡zanych z dªugim czasem wykonywania, nanoszenia poprawek, powielania, za-
rz¡dzania czy te» przechowywania, w przypadku naczy« szklanych wyst¦powaªy
równie» inne trudno±ci, mniej oczywiste. Jednym z nich byªo rysowanie skompli-
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Rysunek 2.2: Zale»no±¢ pomi¦dzy systemem CLM, a innymi wa»nymi systemami
w organizacji (opracowanie wªasne na bazie (http://www.con�git.com/, 2017))
Figure 2.2: Relationship between CLM class system and other important for or-
ganization systems (own elaboration based on (http://www.con�git.com/, 2017))

kowanych wzorów grawerowanych - czasami artystycznych.
Du»o trudniejsze byªo jednak dokªadne obliczenie pojemno±ci, przyj¦cie odpo-

wiednich skurczów technologicznych czy te» wprowadzenie wªa±ciwych pochyle«
umo»liwiaj¡cych otwarcie formy. Operacje, które obecnie s¡ wykonywane za po-
moc¡ funkcjonalno±ci dost¦pnych w systemach klasy CAx, kiedy±, w przypadku
naczy« o przekroju innym ni» koªowy, stanowiªy spore wyzwanie, byªy bardzo
czasochªonne, a i tak byªy obarczone ryzykiem bª¦du.

Niektóre z tych trudno±ci zostaªy rozwi¡zane poprzez wprowadzenie wirtualnej
deski kre±larskiej, czyli pierwszych programów sªu»¡cych do tworzenia dokumen-
tacji 2D. Umo»liwiªo to przy±pieszenie tworzenia rysunków i ªatwiejsze nanoszenie
zmian konstrukcyjnych, jednak podstawowe trudno±ci - zwi¡zane z brakiem wir-
tualnych modeli geometrycznych - pozostaªy.

Dopiero zastosowanie programów posiadaj¡cych mo»liwo±¢ tworzenia obj¦to-
±ciowych modeli 3D umo»liwiªo rewolucj¦. Po utworzeniu szczegóªowego modelu
geometrycznego mo»liwe staªo si¦ wszechstronne wielokrotne u»ycie go w wielu
innych obszarach projektowania i wytwarzania (Chlebus, 2000).

Dane, których no±nikami mog¡ by¢ modele tworzone z zastosowaniem syste-
mów CAx, mo»na podzieli¢ na cztery grupy:

� dane gra�czne, de�niuj¡ce gra�k¦ wektorow¡ 2D i 3D,

� dane geometryczne, reprezentowane przez odpowiednie modele 2D (wy-
miary, rzuty, adnotacje) lub 3D (modele powierzchniowe, bryªowe, hybry-
dowe),

� dane rysunkowe, które odnosz¡ si¦ do poszczególnych rysunków, zazwyczaj
wykonawczych lub zªo»eniowych,

� dane modelu produktu, zawieraj¡ce struktur¦ produktu, specy�kacj¦ list
elementów oraz indeksów list materiaªowych, warianty produktu, specy�-
kacj¦ zmian konstrukcyjnych (Chlebus, 2000).
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Wraz z pojawieniem si¦ zaawansowanych systemów CAx powstaªy nowe mo»li-
wo±ci w odniesieniu do modelowania równie» naczy« szklanych. Stosuj¡c techniki
zaawansowanego modelowania bryªowego oraz powierzchniowego mo»liwe staªo
si¦ tworzenie nawet najbardziej zªo»onych ksztaªtów naczy«, ª¡cznie ze wszyst-
kimi detalami (takimi jak na przykªad zdobienia), a dzi¦ki rozbudowanym aso-
cjatywnym moduªom sªu»¡cym do generowania dokumentacji 2D ªatwe staªo si¦
tworzenie szczegóªowych, podatnych na zmiany rysunków.

Modelom mo»na byªo przypisywa¢ parametry �zyczne szkªa (takie jak: masa
oraz g¦sto±¢) i dzi¦ki temu w bardzo prosty sposób odczytywa¢ warto±ci obj¦to±ci
caªkowitej ze szkªem, obj¦to±ci mierzonej do poziomu napeªnienia naczynia, teore-
tycznej grubo±ci ±cianki, maksymalnego k¡ta wywrotu, skurczu temperaturowego
i wielu innych.

Wspóªcze±nie proces projektowo-konstrukcyjny realizowany jest w caªo±ci z
zastosowaniem zaawansowanych systemów CAx sprz¦»onych z systemami PDM
lub PLM.

Z reguªy pierwszym krokiem w takim procesie jest przekazanie do biura kon-
strukcyjnego szkicu opakowania (w postaci rysunku 2D nowego lub istniej¡cego
naczynia), projektu z agencji projektowej, modelu wirtualnego w formacie neu-
tralnym lub czasami modelu �zycznego naczynia. Oprócz tego zawsze musz¡ by¢
doª¡czone dane wej±ciowe - mog¡ by¢ przekazane w formie mniej lub bardziej
jawnej: w postaci sªownych wytycznych lub w postaci dokumentu zawieraj¡cego
atrybuty projektowanego naczynia. Do najwa»niejszych danych nale»¡:

� pojemno±¢ caªkowita,

� pojemno±¢ mierzona do poziomu napeªnienia,

� warto±¢ poziomu napeªnienia,

� masa naczynia,

� po»¡dany przez klienta zakres wysoko±ci oraz ±rednic maksymalnych,

� rozmieszczenie etykiet.

Z uwagi na fakt, »e w bran»y produkcji naczy« szklanych gªówki s¡ elementami
znormalizowanymi, do wytycznych do projektowania zawsze powinna by¢ doª¡-
czona informacja o tym, jaka gªówka powinna by¢ zastosowana lub - je»eli ma by¢
zastosowana gªówka niestandardowa - rysunek techniczny nowej gªówki (Oleszek,
2015d,c). Nast¦pnym krokiem jest modelowanie oraz generowanie rysunków 2D -
jednego lub wielu wariantów, w zale»no±ci od ustale« z zamawiaj¡cym.

Z uwagi na promocyjn¡ rol¦, jak¡ peªni¡ naczynia szklane, bardzo cz¦sto proces
ich zatwierdzania trwa dªugo, a w trakcie tego czasu powstaje du»o wariantów ró»-
ni¡cych si¦ detalami, które z marketingowego punktu widzenia odgrywaj¡ bardzo
wa»n¡ rol¦ w identy�kacji wizualnej producenta oraz pozycjonowania na rynku
produktu - wsadu naczynia. W procesie decyzyjnym najcz¦±ciej bior¡ udziaª osoby
niezwi¡zane z projektowaniem i konstruowaniem, dlatego cz¦sto bardzo pomocne
w ocenie nowego projektu s¡ �zyczne prototypy.

W zwi¡zku z powy»szym, konstruktorzy naczy« szklanych musz¡ wykazywa¢
si¦ ogromnym do±wiadczeniem i elastyczno±ci¡, gdy» nawet je±li samo opakowanie
nie jest obiektem bardzo zªo»onym geometrycznie, to konieczno±¢ wielokrotnego
przebudowywania i generowania nowych wariantów mo»e powodowa¢ pewne trud-
no±ci (Oleszek, 2015c).
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Po �nalnej akceptacji projektu naczynia nast¦puje rozpocz¦cie procesu kon-
struowania narz¦dzi do produkcji, a nast¦pnie produkcja próbna.

Cechy konstrukcyjne naczy« szklanych

Z przytoczonej de�nicji konstrukcji wynika, »e zidenty�kowanie konstrukcji polega
na wyznaczeniu ukªadu struktur i stanów wytworu. Tworzenie teorii konstruk-
cji doprowadziªo do rozpoznania znaczenia cech konstrukcyjnych. Przy tworzeniu
konstrukcji konstruktor operuje bezpo±rednio tymi cechami. Tak wi¦c identy�-
kacja cechy konstrukcyjnej polega na doborze postaci konstrukcyjnej i ukªadu
wymiarów, gdzie posta¢ konstrukcyjna jest jako±ciow¡ wªasno±ci¡ konstrukcyjn¡,
a ukªad wymiarów jest sposobem identy�kacji ilo±ciowych wªasno±ci konstrukcyj-
nych (Dietrych, 1985).

W procesie projektowo-konstrukcyjnym, technologicznym oraz produkcyjnym
opakowa« szklanych wyksztaªciªo si¦ charakterystyczne nazewnictwo, które obo-
wi¡zuje w tej bran»y. Obejmuje ono cz¦±ci skªadowe naczy« - butelek oraz sªoików.
Najwa»niejsze stosowane okre±lenia to:

� gªówka naczynia (ang. �nish),

� powierzchnia uszczelnienia (ang. sealing surface),

� otwór przelotowy (ang. bore),

� szyjka (ang. neck),

� pier± (ang. shoulder),

� korpus (ang. body),

� linia podziaªu formy (ang. mould seam, parting line),

� obni»enie na pole etykietowe (ang. label area),

� podstawa (ang. heel),

� powierzchnia stania (ang. bearing surface),

� wypukªo±¢ dna (ang. push up).

Wymienione elementy zostaªy przedstawione na rysunku 2.3.
Poza wy»ej wymienionymi nazwami, spotykane s¡ jeszcze inne, dotycz¡ce

opcjonalnych cz¦±ci opakowa« jak na przykªad: zaczep pozycjonuj¡cy (ang. spot-
ting bar), moletka (ang. knurling), tzw. grawerka, a wi¦c ozdobny element grawe-
rowany (ang. decoration, engraving) lub te» elementów zwi¡zanych z oznaczaniem
naczy«: kod kropkowy (ang. dots code) oraz grawerowany napis z oznaczeniami
pojemno±ci, numeru formy itp. (ang. lettering).

Najcz¦±ciej spotykane ksztaªty naczy« to (Emblem, 2012):

� cylindryczny,

� eliptyczny (ze stosunkiem póªosi wielkiej do póªosi maªej wynosz¡cym 2:1),

� kwadratowy z okr¡gªymi naro»ami,

� kwadratowy z ostrymi naro»ami.
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Rysunek 2.3: Nomenklatura naczy« szklanych (opracowanie wªasne na podstawie
(Robertson, 2016; Emblem, 2012; Coles and Kirwan, 2011))
Figure 2.3: Glass container terminology (own elaboration based on (Robertson,
2016; Emblem, 2012; Coles and Kirwan, 2011))
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Jedn¡ z najwa»niejszych cz¦±ci naczynia szklanego jest zamkni¦cie. Zamkni¦cia, z
uwagi na fakt, »e wspóªpracuj¡ i s¡ ±ci±le powi¡zane z nakrywkami (ang. closures),
s¡ elementami znormalizowanymi. Najwa»niejsze typy zamkni¦¢ wg CETIE (fr.
Centre Technique international de l'Embouteillage et du Conditionnementto, Mi¦-
dzynarodowe Techniczne Centrum Naczy« i Zamkni¦¢) to (www.cetie.org, 2017):

� zamkni¦cia koronowe (ang. Crown �nishes),

� gwintowane zamkni¦cia koronowe (ang. Threaded crown �nishes),

� zamkni¦cia podci±nieniowe przeznaczone do butelek oraz zamkni¦¢ o du»ej
±rednicy przeznaczonych do sªoików (ang. Vacuum lug �nish for bottles and
wide mouth jars),

� gwintowane zamkni¦cia z zabezpieczeniem (ang. Pilferproof threaded �ni-
shes),

� gwintowane zamkni¦cia przeznaczone do produktów wysokoci±nieniowych
(ang. Threaded �nishes for pressurised beverages),

� zamkni¦cia zaciskowe (ang. Crimp-on �nishes),

� zamkni¦cia na korek (ang. Cork mouth �nishes).

W trakcie procesu projektowo-konstrukcyjnego naczy« uwzgl¦dniane s¡ pewne
czynniki konstrukcyjne, które bardzo mocno wpªywaj¡ na �nalny wytwór. Naj-
wa»niejsze z nich to (Emblem, 2012):

� warto±¢ k¡ta wywrotu (zale»na mi¦dzy innymi od poªo»enia ±rodka ci¦»ko±ci
naczynia) (ang. tilt angle),

� teoretyczna grubo±¢ ±cianki (ang. wall thickness),

� poziom napeªnienia (ang. �ll point),

� wysoko±¢ górnej oraz dolnej powierzchni styku.

Technologiczno±¢ naczy« szklanych

Wedªug (Dietrych, 1985) technologia stanowi zracjonalizowan¡ technik¦, a wi¦c
wiedz¦ o sposobach operowania materi¡ opart¡ na podstawach naukowych. Termin
technologia mo»emy wi¦c zast¡pi¢ terminem techniki wytwarzania. W zwi¡zku z
tym technologiczno±¢ mo»emy tªumaczy¢ jako jedn¡ z racji stanowi¡cych uzasad-
nienie wytworu, uzasadnienie tego, »e podejmujemy si¦ jego wytwarzania (Die-
trych, 1971).

Poprzez termin naczynie szklane w uj¦ciu tej pracy rozumiane s¡: naczynia
w¡skootworowe, szerokootworowe, ampuªki oraz �olki i pojemniki aerozolowe. Te
typy naczy« stosowane s¡ w przemysªach: spo»ywczym, farmaceutycznym, che-
micznym oraz kosmetycznym.

Do produkcji naczy« stosowane s¡ szkªa z ukªadu SiO2 − Na2O − CaO o
trzech kolorach: bezbarwnym, zielonym oraz brunatnym.

Najwa»niejszymi elementami procesu produkcyjnego opakowa« szklanych s¡:
piec do topienia szkªa, zasilacze, którymi szkªo doprowadzane jest z pieca do au-
tomatów, oraz automaty szklarskie, na których odbywa si¦ formowanie opakowa«
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Rysunek 2.4: Przebieg procesu formowania naczynia szklanego metod¡ B&B (Ro-
bertson, 2016; Coles and Kirwan, 2011)
Figure 2.4: B&B glass container forming process (Robertson, 2016; Coles and
Kirwan, 2011)

z doprowadzonej przez zasilacz masy szklanej. Ta cz¦±¢ procesu w nomenkla-
turze stosowanej w przemy±le szklarskim nazywa si¦ gor¡cym ko«cem (ang. hot
end). Istnieje równie» druga cz¦±¢, okre±lana mianem zimnego ko«ca (ang. cold
end) i odnosi si¦ do cz¦±ci procesu produkcyjnego, w której odbywaj¡ si¦ pro-
cesy zwi¡zane z uszlachetnianiem opakowa« na zimno, badaniami jako±ciowymi,
pakowaniem itd.

Celem procesu topienia w piecu jest przeksztaªcenie wymieszanych surowców
szklarskich sporz¡dzonych wedªug ustalonej receptury w pªynny stop masy szkla-
nej o odpowiedniej czysto±ci i jednorodno±ci oraz doprowadzenie jej do tempera-
tury odpowiadaj¡cej wymogom procesu formowania.

Poprzez formowanie rozumiane jest przeksztaªcenie zbli»onej do cylindra kro-
pli szkªa o okre±lonej masie i temperaturze w gotowe naczynie (np. butelk¦ lub
sªoik) (Robertson, 2016).

Rozró»nia si¦ trzy gªówne i najpowszechniej stosowane technologie formowania
naczy« szklanych (Robertson, 2016; Coles and Kirwan, 2011):

� B&B (ang. Blow � Blow) � stosowana gªównie do produkcji butelek,

� P&B lub WMP&B (ang. Press � Blow, Wide Mouth Press and Blow) � do
produkcji naczy« o du»ych otworach przelotowych � gªównie sªoików,

� NNP&B (ang. Narrow Neck Press Blow) � do produkcji butelek o maªych
otworach przelotowych metod¡ cienko±cienn¡.

Niezale»nie od metody, przebieg procesu formowania zawsze skªada si¦ z dwóch
cz¦±ci: formowania wst¦pnego - tzw. strony przedformy - podczas którego na-
st¦puje utworzenie wst¦pnego ksztaªtu naczynia, tzw. ba«ki, oraz formowania
�nalnego - tzw. strony formy - podczas którego zostaje utworzony ostateczny
ksztaªt naczynia. Temperatura formowania po stronie formy wynosi okoªo 650oC
(Emblem, 2012; Coles and Kirwan, 2011; Robertson, 2016). Przebieg ka»dej z wy-
mienionych metod zostaª pokazany na rysunkach 2.4, 2.5 oraz 2.6.
Poszczególne etapy technologii B&B s¡ nast¦puj¡ce (Robertson, 2016; Emblem,
2012):

1. ªadowanie kropli do przedformy,

2. dmuch osadzaj¡cy, formowanie gªówki,

3. dmuch formuj¡cy fason przedformy (tzw. ba«k¦),
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4. przeªo»enie wst¦pnie uformowanego ksztaªtu naczynia na stron¦ formy,

5. stabilizowanie i pªyni¦cie ba«ki w formie,

6. �nalny dmuch formuj¡cy naczynie,

7. odebranie gotowego naczynia z formy i umieszczenie go na transporterze.

Rysunek 2.5: Przebieg procesu formowania naczynia szklanego metod¡ P&B (Ro-
bertson, 2016; Coles and Kirwan, 2011)
Figure 2.5: P&B glass container forming process(Robertson, 2016; Coles and Kir-
wan, 2011)

Rysunek 2.6: Przebieg procesu formowania naczynia szklanego metod¡ NNP&B
(Robertson, 2016; Coles and Kirwan, 2011)
Figure 2.6: NNP&B glass container forming process(Robertson, 2016; Coles and
Kirwan, 2011)

Technologie P&B oraz NNP&B s¡ do siebie zbli»one i w zwi¡zku z tym poszcze-
gólne kroki procesu w tych metodach w ogólnym uj¦ciu nie ró»ni¡ si¦ od sie-
bie. Metoda P&B najbardziej dostosowana jest do produkcji naczy« o ±rednicy
otworu przelotowego  35 mm (Coles and Kirwan, 2011; Robertson, 2016), dla-
tego gªówne ró»nice wyst¦puj¡ w konstrukcji narz¦dzi formuj¡cych. Tak wi¦c w
obydwu tych metodach etapy s¡ nast¦puj¡ce (Robertson, 2016; Emblem, 2012):

1. ªadowanie kropli do przeformy,

2. wytªaczanie ksztaªtu przedformy (tzw. ba«ki), formowanie gªówki,

3. przeªo»enie wst¦pnie uformowanego ksztaªtu naczynia (ba«ki) na stron¦
formy,

4. pªyni¦cie ba«ki w formie,

5. �nalny dmuch formuj¡cy naczynie,
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6. odebranie gotowego naczynia z formy i umieszczenie go na transporterze.

Po stronie zimnego ko«ca odbywa si¦ kontrola jako±ci wyprodukowanych naczy«.
Spo±ród bardzo wielu bada«, które maj¡ na celu stwierdzenie wad zwi¡zanych ze
stron¡ wizualn¡ (barwa, p¦cherze) lub z bezpiecze«stwem (zawarto±¢ odªamków
szkªa wewn¡trz naczynia), badane s¡ równie» parametry takie jak (Robertson,
2016; Emblem, 2012; Coles and Kirwan, 2011):

� grubo±¢ ±cianki w okre±lonych miejscach naczynia,

� dystrybucja szkªa w ±ciankach na wysoko±ci oraz na ±rednicy,

� udarno±¢,

� wytrzymaªo±¢ na obci¡»enie pionowe,

� odporno±¢ na szok temperaturowy,

� pojemno±¢,

� poprawno±¢ wymiarowa naczynia,

� poprawno±¢ wymiarowa gªówki,

� wytrzymaªo±¢ na rozrywanie.

2.2.3 Metody automatyzacji procesu projektowo-
konstrukcyjnego

Jednym z najwa»niejszych wymaga« wspóªczesnego rynku jest dostarczenie klien-
tom wytworów o wysokiej jako±ci i niezawodno±ci, w mo»liwie najkrótszym czasie
realizacji zamówienia (Wyle»oª, 2005a). Dynamiczny rozwój nauk zwi¡zanych z
technikami komputerowymi oraz systemami CAx sprzyja powstawaniu wielu za-
awansowanych narz¦dzi komputerowych, które rzucaj¡ nowe ±wiatªo na proces
projektowania. Jednak konsekwencj¡ stale wzrastaj¡cych mo»liwo±ci systemów
CAx s¡ równie» coraz wi¦ksze wymagania wobec konstruktorów - oczekuje si¦, »e
proces projektowo-konstrukcyjny b¦dzie trwaª coraz krócej. Tworzenie modeli, de-
�niowanie mo»liwych do zaistnienia przypadków i tworzenie zale»no±ci mo»e by¢
bardzo wymagaj¡cym i czasochªonnym zaj¦ciem � nawet z u»yciem najbardziej
zaawansowanych systemów CAx (Czy»ewski, 2010).

Bardzo obci¡»aj¡ce i czasochªonne jest równie» wielokrotne tworzenie takich
samych lub bardzo podobnych cz¦±ci modeli lub caªych elementów. S¡ to czyn-
no±ci rutynowe, które nie stanowi¡ wyzwania intelektualnego, ale z ró»nych po-
wodów konstruktor musi przej±¢ przez dany etap modelowania, »eby rozpocz¡¢
kolejny. Dzieje si¦ tak na przykªad podczas konieczno±ci tworzenia wirtualnych
modeli maszyn i ich elementów skªadowych, gdy» wi¡»e si¦ to z odwzorowaniem
ich znormalizowanych elementów (wpustów, koªków, elementów mocuj¡cych itp.)
lub cz¦±ci (rowków wpustowych, podci¦¢ technologicznych, wielowypustów, czo-
pów ko«cowych, rowków pod pier±cienie osadcze itp.). Znormalizowane elementy
w danym typoszeregu wymiarowym s¡ zwykle takie same, natomiast poszczególne
elementy typoszeregu ró»ni¡ si¦ ukªadem wymiarów. Dlatego te» ich odwzorowa-
nie podczas wykonywania wirtualnych modeli jest zwykle procesem czasochªon-
nym i maªo twórczym. Zauwa»ono to ju» na pocz¡tku powstawania pierwszych
systemów CAD, które miaªy znacznie przyczyni¢ si¦ do zwi¦kszenia efektywno±ci
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procesu konstrukcyjnego, w szczególno±ci zapisu konstrukcji. Potrzeba wykonywa-
nia tych samych fragmentów rysunków 2D, a potem równie» modeli 3D wpªywaªa
raczej na zmniejszenie tej efektywno±ci. Naturalna wydawaªa si¦ wi¦c automaty-
zacja tworzenia takich, powtarzaj¡cych si¦ fragmentów rysunków 2D czy modeli
3D (Wyle»oª, 2005b).

Z uwagi na fakt, »e ka»da bran»a przemysªu ma specy�czne potrzeby, pewne
programy sprawdzaj¡ si¦ w danych zastosowaniach lepiej, ni» inne, ale najcz¦±ciej
»aden nie jest dostosowany do szczegóªowych potrzeb danej bran»y. Dlatego wªa-
±nie systemy CAx tworzone s¡ w sposób, który w jak najmniejszym stopniu ogra-
niczaªby mo»liwo±ci ich u»ycia, a dodatkowo posiadaj¡ wbudowane mechanizmy
oraz funkcjonalno±ci umo»liwiaj¡ce dostosowywanie ich do istniej¡cych potrzeb.
W zwi¡zku z tym wi¦kszo±¢ zaawansowanych systemów CAx posiada (Oleszek,
2015a):

� mo»liwo±ci zaawansowanego parametryzowania,

� mo»liwo±¢ modelowania opartego na cechach (ang. feature-based modelling),

� mo»liwo±¢ tworzenia w modelach oraz zªo»eniach reguª, relacji oraz imple-
mentowania wiedzy,

� narz¦dzia do modelowania szkieletowego oraz kontekstowego,

� mo»liwo±¢ wymiany danych z innymi programami, np. bazami danych lub
arkuszami kalkulacyjnymi,

� mo»liwo±¢ zarz¡dzania wariantami oraz kon�guracjami modeli,

� interfejsy programistyczne,

� narz¦dzia do tworzenia makr2.

Korzystaj¡c z tych mo»liwo±ci pewne procesy mo»na zautomatyzowa¢. Du»¡ za-
let¡ takiej automatyzacji - oprócz znacznego uªatwienia oraz skrócenia czasu re-
alizacji dziaªa« - jest eliminacja bª¦dów. Umo»liwia to zastosowanie elementów
wiedzy konstrukcyjnej, reprezentowanej np. poprzez reguªy i formuªy matema-
tyczne (Wyle»oª, 2003).

Wiedza, która jest bardzo istotna dla rozwoju wytworu, zapisywana jest w
caªym procesie projektowo-konstrukcyjnym. Zapisanie, gromadzenie i integracja
cz¦±ci danych, informacji i wiedzy pozwala na znaczne zwi¦kszenie efektywno±ci
procesu projektowo-konstrukcyjnego, stanowi¡c podstaw¦ intelektualnych zaso-
bów jednostek zajmuj¡cych si¦ rozwojem wytworów (Skarka, 2005). Rozproszenie
wiedzy w katalogach, bazach danych, zbiorach, schematach lub te» w umysªach
specjalistów mo»e stanowi¢ powa»ny czynnik negatywnie wpªywaj¡cy na czas re-
alizacji zada« projektowych (Oleszek, 2015a).

Reasumuj¡c, wspóªczesne systemy CAx posiadaj¡ bardzo bogate mo»liwo±ci
automatyzacji dziaªa« projektowych, a stosowanie tych mo»liwo±ci ma na celu:

� skrócenie czasu trwania procesu projektowo-konstrukcyjnego poprzez zauto-
matyzowanie powtarzaj¡cych si¦ operacji,

2Makra równie» s¡ form¡ zastosowania interfejsu programistycznego w systemie CAx, lecz w
odró»nieniu od zewn¦trznego API, obsªugiwane s¡ przez wbudowane w systemy CAx interfejsy
lub s¡ oparte na dedykowanych j¦zykach skryptowych
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Rysunek 2.7: Korzy±ci ze stosowania automatyzacji dziaªa« projektowych oraz ze
stosowania wiedzy w procesie projektowo-konstrukcyjnym (Skarka, 2007a)
Figure 2.7: Advantages of design processes automation and using knowledge in a
design process (Skarka, 2007a)

� zwi¦kszenie efektywno±ci konstruktorów poprzez odci¡»enie ich od czynno±ci
rutynowych i maªo twórczych,

� zapis i wielokrotne wykorzystanie wiedzy konstrukcyjnej,

� eliminacj¦ bª¦dów,

� szybkie generowanie wariantów modeli,

� automatyczn¡ propagacj¦ zmian konstrukcyjnych w obr¦bie projektu.

Warto zaznaczy¢, »e gªównym i najwa»niejszym celem stosowania metod automa-
tyzacji dziaªa« projektowych jest lepsze wykorzystanie najcenniejszych zasobów
przedsi¦biorstw, którymi niew¡tpliwie s¡ in»ynierowie, poprzez skoncentrowanie
ich potencjaªu na dziaªaniach kreatywnych. W efekcie pozwala to na opracowywa-
nie bardziej innowacyjnych projektów, a jednocze±nie caªy proces ulega skróceniu.
Zale»no±¢ ta zostaªa pokazana na rysunku 2.7.

Co wi¦cej, od in»ynierów wymaga si¦ równocze±nie bardzo specjalistycznej
wiedzy dotycz¡cej obsªugi systemów, których u»ywaj¡. Wiedza dziedzinowa oraz
informatyczna in»ynierów cz¦sto jest te» powodem pewnych problemów w jedno-
kierunkowej komunikacji pomi¦dzy nimi, a decydentami. Stosowanie automatyza-
cji mo»e w pewnych przypadkach umo»liwi¢ korzystanie z pewnych zaawansowa-
nych narz¦dzi osobom, które nie posiadaj¡ zaawansowanej wiedzy, gdy» mo»e by¢
ona zastosowana w narz¦dziach, które mog¡ by¢ obsªugiwane z poziomu interfejsu
u»ytkownika.
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Parametryzacja oraz modelowanie oparte na parametrycznych cechach
postaciowych

Modelowanie parametryczne (ang. parametric modelling), inaczej nazywane mo-
delowaniem opartym na wi¦zach (ang. constraint modelling), polega na zde�nio-
waniu oraz wzajemnym powi¡zaniu cz¦±ci modelu wirtualnego, a nast¦pnie ma-
nipulowaniu nimi poprzez skoordynowan¡ zmian¦ w celu uzyskania okre±lonej
postaci geometrycznej lub okre±lonych wªasno±ci �zycznych. Ksztaªt modelu jest
wtedy funkcj¡ danego zestawu parametrów oraz wi¦zów.

Modelowanie parametryczne zawiera w sobie dwa skªadowe poj¦cia: wi¦zy
(ang. constraints) oraz cechy geometryczne (ang. features).

Ka»dy system parametryczny opiera si¦ na podej±ciu polegaj¡cym na roz-
wi¡zywaniu zada« zwi¡zanych z wi¦zami. Wyró»niamy nast¦puj¡ce typy wi¦zów
(Farin et al., 2002; Shah and Mäntylä, 1995; Ho�mann, Ho�mann):

� relacje geometryczne (np. koncentryczno±¢, prostopadªo±¢, styczno±¢ itp.),

� wi¦zy wymiarowe (np. dªugo±¢, pochylenie itp.),

� równania, które wyra»aj¡ powi¡zania pomi¦dzy wymiarami geometrycz-
nymi, a zmiennymi technologicznymi, jak np. grubo±¢ ±cianki,

� wi¦zy semantyczne, które de�niuj¡ poprawno±¢ warunków okre±laj¡cych
ksztaªt, np. czy kontur nie przecina sam siebie lub czy uchwyt w modelu
szu�ady jest skierowany do zewn¡trz czy do wewn¡trz,

� zwi¡zki topologiczne pomi¦dzy jednostkami w pro�lu lub modelu, np. ci¡-
gªo±¢, przyleganie.

Modelowanie oparte na wi¦zach rozpoczyna si¦ od de�niowania przez u»ytkow-
nika pro�lu na pªaszczy¹nie lub jednej ze ±cian istniej¡cego elementu. Poprzez
de�niowanie rozumiemy narysowanie ksztaªtu, okre±lenie ró»nych typów wi¦zów,
które nast¦pnie musz¡ by¢ rozwi¡zane i zaakceptowane przez narz¦dzie do roz-
wi¡zywania wi¦zów (ang. constraint solver) danej aplikacji CAD. Ostatecznie na
bazie pro�lu tworzona jest cecha geometryczna (bryªowa lub powierzchniowa) z
u»yciem operacji na przykªad wyci¡gni¦cia, obrotu, wyci¦cia, przeci¡gni¦cia itd.

Warunkiem zadziaªania algorytmów odpowiedzialnych za rozwi¡zanie zagad-
nie« zwi¡zanych z wi¦zami jest okre±lenie wszystkich wi¦zów w narysowanym
pro�lu. W wi¦kszo±ci systemów niedookre±lone wi¦zy s¡ akceptowane (s¡ wtedy
dookre±lane przez dany system), podczas gdy pro�le z nadmiarow¡ liczb¡ wi¦zów
s¡ z reguªy odrzucane.

Istniej¡ nast¦puj¡ce podej±cia i sposoby rozwi¡zywania zagadnie« zwi¡zanych
z wi¦zami ((Woodbury, 2010; Farin et al., 2002; Joan-Arinyo, 2009; Ho�mann,
Ho�mann)):

� metoda oparta na równaniach (ang. equational methods),

� podej±cie numeryczne (ang. numerical approach),

� podej±cie symboliczne (ang. symbolic approach),

� oparte na grafach (ang. graph-based approach),

� logiczne (ang. logic-based approach),



2.2 Komputerowe wspomaganie w procesie rozwoju nowego produktu 33

� oparte na propagacji (ang. propagation-based approach),

� metody konstrukcyjne (ang. constructive methods),

� metody oparte na reguªach (ang. rule-based approach),

� analiza stopni swobody (ang. degrees of freedom analysis).

Drugim z zagadnie« (obok wi¦zów), które jest bardzo mocno zwi¡zane z ide¡ mo-
delowania parametrycznego jest poj¦cie parametrycznej cechy postaciowej. Ide¡
modelowania opartego na parametrycznych cechach postaciowych (ang. feature-
based design) jest uproszczenie struktury modelu poprzez cz¦±ciow¡ dyskretyzacj¦
wybranych elementów. Innymi sªowy cech¦ konstrukcyjn¡ de�niowan¡ w taki spo-
sób mo»na okre±li¢ jako znacz¡c¡ abstrakcj¦ pewnego fragmentu geometrii (np.
gwintowanego otworu, zaokr¡glenia itd.). W nowoczesnych systemach CAx zo-
staªo to odwzorowane poprzez funkcjonalno±ci wywoªywane z interfejsu u»ytkow-
nika zawieraj¡ce: sparametryzowan¡ geometri¦, przypisane atrybuty oraz wi¦zy.
Takie podej±cie w pewnym stopniu odnosi si¦ do idei kon�guracji (b¦d¡cej obsza-
rem zainteresowania autora), gdy» u»ytkownik buduje model poprzez dokªadanie
kolejnych parametrycznych cech, okre±laj¡c miejsca, w których maj¡ si¦ one zna-
le¹¢ oraz wpisuj¡c warto±ci parametrów w polach interfejsu.

Zalety tej metody to:

� uproszczenie struktury modelu poprzez grupowanie wybranych jego cz¦±ci
skªadowych,

� uporz¡dkowanie struktury - poszczególne cechy maj¡ nadawane okre±lone
nazwy, a ich struktura jest taka sama,

� przy±pieszenie procesu tworzenia modelu poprzez zmniejszenie liczby ko-
niecznych do wykonania czynno±ci oraz liczby wi¦zów i parametrów koniecz-
nych do okre±lenia,

� mo»liwo±¢ tworzenia wªasnych baz cech konstrukcyjnych.

Rozwini¦ciem tego podej±cia s¡ systemy oparte na projektowaniu w oparciu o pa-
rametryczne cechy postaciowe oraz mo»liwo±¢ tworzenia wªasnych bibliotek pre-
de�niowanych parametrycznych cech postaciowych (Shen et al., 2003; Farin et al.,
2002; Ho�mann, Ho�mann). Uwzgl¦dniaj¡c charakter oraz wªa±ciwo±ci tak de�-
niowanych parametrycznych cech mo»na wyró»ni¢ nast¦puj¡ce scenariusze opera-
cji edycji modelu (Chen and Ho�mann, 1995):

� dodawanie lub usuwanie cech konstrukcyjnych,

� zmian¦ atrybutów cech konstrukcyjnych, np. zmiana otworu z przelotowego
na otwór o okre±lonej dªugo±ci,

� zmiana wymiarów otworu lub wymiarów umiejscowienia otworu,

� zmiana ksztaªtu przekroju otworu (pro�lu, na bazie którego powstaª otwór).

Maj¡c na uwadze charakter modelowania parametrycznego, a wi¦c fakt, »e ka»da
operacja mo»e mie¢ wpªyw na nast¦pne oraz fakt, »e po zaktualizowaniu modelu,
w którym zostaªy wprowadzone zmiany, powstaje jego nowe wyst¡pienie, maj¡
miejsce sytuacje, w których pewne elementy geometrii w kolejnych wyst¡pieniach
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Rysunek 2.8: Istniej¡ca kraw¦d¹ znika po dodaniu operacji zaokr¡glenia, a na-
st¦pnie, po edycji operacji usuni¦cia materiaªu zostaje podzielona na dwie cz¦±ci
(Chen and Ho�mann, 1995)
Figure 2.8: Existing edge had disappeared when roundness was created, then was
divided into two parts after subtration of material (Chen and Ho�mann, 1995)

modelu mog¡ zmienia¢ swoj¡ posta¢ lub zupeªnie znika¢. Dzieje si¦ tak na przy-
kªad w takich sytuacjach, gdy kraw¦d¹ dzielona jest wyci¦ciem, dodawane jest
zaokr¡glenie, wybierany jest fragment geometrii, który zawieraª wierzchoªek lub
element zmienia swoje poªo»enie z jednego pªata powierzchni na inny. Opisane
sytuacje zostaªy przedstawione na rysunkach 2.8, 2.9 i 2.10. Konsekwencj¡ tego
jest zªo»ony problem okre±lany jako trwaªe nazewnictwo (ang. persistent naming).
Istot¡ tego zagadnienia jest konieczno±¢ istnienia w systemach parametrycznych
mechanizmu, który zapewniaªby logiczne powi¡zanie pomi¦dzy elementami geo-
metrii (takimi jak np. kraw¦dzie, wierzchoªki, powierzchnie itd.) w nowym kon-
tek±cie, który pojawia si¦ po wprowadzeniu zmian w modelu i pojawieniu si¦
jego nowego wyst¡pienia. Mechanizm ten powinien zapewnia¢ zachowanie powi¡-
za« pomi¦dzy cechami (utworzonymi wcze±niej i pó¹niej, czyli rodzicami oraz
dzie¢mi) (Agbodan et al., 2000), a w przypadku niejednoznacznych sytuacji po-
winien umo»liwi¢ u»ytkownikowi podj¦cie decyzji i wskazanie nowych powi¡za«.

W literaturze zostaªo zaproponowanych oraz opisanych wiele rozwi¡za«, które
mo»na znale¹¢ w (Kripac, 1997; Capoyleas et al., 1996; Raghothama and Shapiro,
1998; Chen, 1995). Szczegóªowy opis tych rozwi¡za« nie nale»y jednak do zakresu
niniejszej pracy.

Reasumuj¡c, podstawow¡ ide¡ parametryzacji jest mo»liwo±¢ sterowania po-
staci¡ modelu przez zmian¦ warto±ci przyporz¡dkowanych cechom lub zmian¦
wi¦zów. Zmiany te s¡ nast¦pnie aktualizowane i wprowadzane do innych powi¡-
zanych cz¦±ci w modelu (lub elementów w zªo»eniu).

Historia modelu reprezentowana jest przez drzewo struktury modelu (ang.
model tree), co wi¡»e si¦ z zagadnieniem budowania zale»no±ci rodzic-dziecko (ang.
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Rysunek 2.9: Po edycji wyci¦cia zostaje usuni¦ty wierzchoªek, a operacja zaokr¡-
glenia zostaje przeniesiona na lew¡ kraw¦d¹ (Chen and Ho�mann, 1995)
Figure 2.9: When subtration of material feature had been edited, vertex disap-
peared and roundness feature was moved to the left edge (Chen and Ho�mann,
1995)

Rysunek 2.10: W wyniku edycji walec razem z zaokr¡gleniem zostaje przeniesiony
na drug¡ powierzchni¦ elementu, w wyniku czego mo»liwe s¡ dwa rozwi¡zania:
zaokr¡glenie zostanie usuni¦te lub przeniesione razem z walcem (Agbodan et al.,
2000)
Figure 2.10: As a result of editing operation, cylinder with roundness feature was
moved to the second plane of the element and the are two possible solutions:
deleting of roundness feature or moving it together with the cylinder (Agbodan
et al., 2000)
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parent/children relationship), z której wynika, »e ka»da kolejna cecha (dziecko)
musi by¢ powi¡zana zale»no±ci¡ z jedn¡ lub wi¦ksz¡ liczb¡ wcze±niej utworzonych
cech (rodzicem). Ka»da zmiana rodzica skutkuje zatem zmian¡ w dziecku.

Te funkcjonalno±ci umo»liwiaj¡ u»ytkownikowi tworzenie kompatybilnych geo-
metrycznie modeli oraz ich zªo»e«, jednak wymagaj¡ od niego przestrzegania przy-
j¦tych zaªo»e« konstrukcyjnych (ang. design intent) oraz przewidywania, jak mo-
del mo»e by¢ przebudowywany w przyszªo±ci (Oleszek, 2015b). Producenci opro-
gramowania CAD zobligowani s¡ natomiast do stosowania mechanizmów rozwi¡-
zywania zªo»onych zagadnie« zwi¡zanych z wi¦zami oraz z trwaªym nazewnic-
twem.

Funkcjonalno±ci oparte na wiedzy konstrukcyjnej

Oprócz parametryzacji oraz modelowania opartego na cechach konstrukcyjnych,
do zaawansowanych funkcjonalno±ci wspóªczesnych systemów klasy CAx umo»li-
wiaj¡cych zastosowanie wiedzy konstrukcyjnej mo»na jeszcze zaliczy¢:

� mo»liwo±¢ integrowania w modelach relacji oraz równa« matematycznych,
jak równie» reguª logicznych, jak np. sprawdze«, warunków itd.,

� mo»liwo±¢ integrowania procedur i makr obliczeniowych do automatycznego
generowania geometrii poprzez wbudowane j¦zyki programowania,

� mo»liwo±¢ stosowania szablonów sªu»¡cych do modelowania szkieletowego
oraz kontekstowego,

� mo»liwo±¢ wymiany danych z innymi programami, np. bazami danych lub
arkuszami kalkulacyjnymi.

Stosowanie równa« matematycznych oraz relacji logicznych w modelach parame-
trycznych umo»liwia znacz¡ce zwi¦kszenie wykorzystania ich potencjaªu. Wi¡za-
nie parametrów za pomoc¡ równa« matematycznych oraz przydzielanie im warun-
ków umo»liwia wi¦ksz¡ kontrol¦ nad geometri¡ poprzez wprowadzanie mniejszej
liczby danych. Oprócz tego, pozwala oblicza¢ na bazie geometrii tak»e inne dane,
np. zwi¡zane z materiaªem lub procesem technologicznym (Hirz et al., 2013).

Procedury oraz makra automatycznie generuj¡ce geometri¦ oraz bardziej za-
awansowane procedury obliczeniowe integrowane s¡ z modelem za po±rednic-
twem wbudowanych funkcjonalno±ci w postaci dedykowanych j¦zyków skrypto-
wych lub zaadoptowanych j¦zyków programowania, np. Visual Basic for Applica-
tions (VBA), które s¡ skon�gurowane w zale»no±ci od wymaga« oraz logiki danej
aplikacji CAx. Wykonuj¡ one zaprogramowane sekwencje: wczytania danych w
postaci parametrów zde�niowanych lub wynikaj¡cych z danego stanu geometrii),
przetworzenia ich oraz zwrócenia wyników. Etap przetwarzania zawiera automa-
tyczne obliczenia lub automatyczne generowanie elementów geometrycznych, pod-
czas gdy etap zwracania wyników obejmuje wy±wietlenie wyników lub geometrii
na ekranie oraz ich zapis w lokalizacji. Cz¦sto procedury oraz makra s¡ implemen-
towane w szablonach projektowych i wymagaj¡ staªego nadzoru oraz aktualizacji
(Hirz et al., 2013; Skarka, 2007a).

Szablony modeli przygotowywane s¡ do wielokrotnego u»ywania i w zwi¡zku
z tym zawieraj¡ specy�czn¡ dla danego zastosowania wiedz¦. Metody zwi¡zane
ze stosowaniem szablonów wykorzystywane s¡ w ró»nych dziedzinach, np. w pro-
jektowaniu, symulacjach czy te» w rozwoju oprogramowania.
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W rozumieniu niniejszej pracy szablon rozumiany jest jako prede�niowana
struktura zªo»enia lub geometrii modelu, która mo»e by¢ uzupeªniana o dodatkowe
elementy (Hirz et al., 2013). Poprzez geometri¦ mo»e by¢ rozumiana struktura w
postaci pªaszczyzn oraz punktów, jak równie» mo»e by¢ to tak»e ukªad pro�li (ang.
layout) de�niuj¡cy rozmieszczenie gªównych elementów modelu lub zªo»enia.

Modele ze wst¦pnie zde�niowan¡ geometri¡ nazywane s¡ modelami szkieleto-
wymi (ang. skeletal models). Szablony mog¡ równie» zawiera¢ zde�niowan¡ struk-
tur¦ drzewa historii, list¦ parametrów oraz reguª, relacji oraz makr.

W przypadku szablonów zªo»e« mo»e by¢ równie» zde�niowana w powi¡zaniu
z modelem szkieletowym wielopoziomowa lista elementów tego zªo»enia, która
obejmuje caªy proces projektowy. Zde�niowane w szablonie zªo»enia parametry
de�niowane s¡ na wªa±ciwych poziomach i propagowane na elementy, dzi¦ki czemu
ªatwiej nimi zarz¡dza¢.

Projektowanie z zastosowaniem szablonów w postaci modeli szkieletowych
przebiega najcz¦±ciej w nast¦puj¡cy sposób (Hirz et al., 2013):

1. Wybór wªa±ciwego szablonu zªo»enia w postaci modelu szkieletowego,

2. Dopasowanie szablonu zªo»enia do warunków geometrycznych projektu,

3. Wybór ze struktury zªo»enia oraz wy±wietlenie wªa±ciwego szablonu ele-
mentu,

4. Dopasowanie szablonu elementu do warunków geometrycznych projektu,

5. Dobudowywanie w szablonie kolejnych cz¦±ci modelu.

Mo»liwo±¢ wymiany danych systemów CAx z aplikacjami zewn¦trznymi sprawia,
»e procesy projektowe mog¡ by¢ bardziej zautomatyzowane i przyjazne dla u»yt-
kownika. Wymiana danych z arkuszami kalkulacyjnymi oraz edytorami teksto-
wymi umo»liwia sterowanie za pomoc¡ tych aplikacji parametrami modelu. Dzi¦ki
temu mo»liwe jest de�niowanie oraz zapisywanie parametrów w bazie danych zin-
tegrowanej z systemem CAx, a nast¦pnie przetwarzanie tych danych z zastosowa-
niem dodatkowych funkcjonalno±ci tych aplikacji, które s¡ niedost¦pne z poziomu
systemu CAx i implementowanie w modelu (Hirz et al., 2013).

Interfejsy programistyczne aplikacji

Interfejs programistyczny aplikacji (ang. Application Programming Interface,
API ) jest to pewien ±ci±le okre±lony zbiór dozwolonych funkcji oraz typów da-
nych, za pomoc¡ których tworzony program mo»e komunikowa¢ si¦ z systemem,
który dany interfejs udost¦pnia (Zychla, 2003; Purdum, 2008).

Interfejsy programistyczne systemów CAx w porównaniu z wbudowanymi j¦-
zykami skryptowymi lub j¦zykami dostosowanymi (jak np. VBA) pozwalaj¡ two-
rzy¢ zewn¦trzne interaktywne aplikacje, które mog¡ by¢ niezale»ne od geometrii
lub szablonu konstrukcyjnego. Charakteryzuj¡ si¦ wªasnym gra�cznym interfej-
sem u»ytkownika (ang. Graphic User Interface, GUI ) dla uªatwienia obsªugi i s¡
przystosowane do wykonywania operacji zwi¡zanych z konkretnym zagadnieniem
lub operacj¡. Mog¡ obsªugiwa¢ jedno- lub dwukierunkow¡ komunikacj¦ z danym
systemem CAx (Hirz et al., 2013).

Dost¦p do interfejsów programistycznych odbywa si¦ poprzez zintegrowane
±rodowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE ), w
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którym odbywa si¦ tworzenie, testowanie, mody�kowanie, konserwacja oraz ak-
tualizacja oprogramowania. �rodowiska programistyczne dostosowane s¡ do kon-
kretnego j¦zyka lub grupy j¦zyków programowania, np. pakiet Microsoft Visual
Studio dostosowany jest do grupy j¦zyków dziaªaj¡cych na platformie .Net Fra-
mework, a pakiet Eclipse do j¦zyka JAVA.

Interfejs programistyczny mo»e wyst¦powa¢ praktycznie w ka»dym j¦zyku pro-
gramowania, jednak jednym z najpowszechniej stosowanych j¦zyków programi-
stycznych w systemach CAx jest Visual Basic.Net. Nie oferuje on z reguªy tak
szerokiego dost¦pu do funkcjonalno±ci systemów CAx jak interfejsy utworzone
np. w j¦zykach JAVA lub C++, ale jego prostota oraz ªatwo przyswajalna skªad-
nia sprawia, »e jest on ch¦tnie i cz¦sto stosowany. Jest to j¦zyk zorientowany
obiektowo, który jest implementowany na platformie .NET Framework �rmy Mi-
crosoft, co oznacza, »e program napisany w tym j¦zyku jest kompilowany do kodu
po±redniego wykonywanego w maszynie wirtualnej zgodnej z .NET. (Purdum,
2008; Sheldon et al., 2012).

Dominuj¡c¡ technik¡ programowania stosowan¡ w tworzeniu aplikacji z u»y-
ciem API systemu CAx jest programowanie zorientowane obiektowo (ang. Object
Oriented Programming, OOP). Istot¡ tej techniki jest wzajemna interakcja obiek-
tów. Ka»dy obiekt jest w stanie wysyªa¢ oraz odbiera¢ wiadomo±ci, jak równie»
mo»e przetwarza¢ dane i mo»e by¢ rozpatrywany jako oddzielna jednostka lub
jako aktor z oddzieln¡ rol¡ oraz odpowiedzialno±ci¡ (O'Regan, 2016).

Przykªadami stosowania API systemów CAx mo»e by¢:

� generowanie postaci geometrycznej modelu w ±rodowisku systemu Pro/En-
gineer poprzez aplikacj¦ utworzon¡ w API C++ (Sabareeshan and Willmert,
2011),

� wymiana danych pomi¦dzy dwoma zªo»eniami wy±wietlonymi w ró»nych
moduªach (CAE oraz kinematycznym) w aplikacji Pro/Engineer poprzez
aplikacj¦ utworzon¡ w API C++ (Czy»ewski, 2010),

� automatyzacja procesu projektowego elementów z wykorzystaniem ze-
wn¦trznej aplikacji z wªasnym UI zintegrowanej z systemem Creo Para-
metric utworzonej w j¦zyku VB.Net(Bedse and Raut, 2016; Bedse, 2016).

2.2.4 Kon�guratory produktowe

Podstaw¡ idei kon�guracji produktu jest paradygmat masowej kastomizacji, który
opiera si¦ na zaªo»eniu, »e jest mo»liwa produkcja wysoko wariantowych produk-
tów dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klientów przy zachowaniu kosz-
tów bliskich masowej produkcji. W tym rozumieniu poj¦cie kon�guracji mo»na
wyja±ni¢ jako szczególny przypadek dziaªania projektowego, w którym przedmiot
kon�guracji skªada si¦ z wyst¡pie« zestawu zde�niowanych typów komponentów,
które mog¡ by¢ zªo»one zgodnie z okre±lonym zestawem reguª i warunków (Fel-
fernig et al., 2014).

Innymi sªowy stosuj¡c kon�gurator istnieje mo»liwo±¢ dynamicznego adapto-
wania produktów z istniej¡cej oferty do wymaga« szerokiej grupy odbiorców, bez
potrzeby wykonywania dziaªa« projektowych.

Kastomizowanie z wyª¡czeniem dziaªa« projektowych jest zwi¡zane z koncep-
cj¡ kon�gurowalno±ci produktu (ang. product con�gurability), czyli z oferowaniem
kompletnego opisu, czy te» kompletnej architektury rodziny produktu. Oznacza
to, »e (Forza and Salvador, 2006):
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� zostaªy a priori zde�niowane wszystkie mo»liwe warianty, które mog¡ po-
wsta¢ ze wszystkich komponentów w rodzinie produktu oraz wszystkie re-
guªy wedªug których warianty mog¡ zosta¢ utworzone,

� funkcje oraz cele produktu (caªa jego charakterystyka) zostaªy powi¡zane z
wariantami komponentów lub z ich kombinacjami.

Typy komponentów charakteryzuj¡ si¦ wªa±ciwo±ciami i reprezentuj¡ zestawy al-
ternatywnych komponentów (wyst¡pie«). Wªa±ciwo±ci¡ mo»e by¢ np. cena, ma-
teriaª itd. Komponenty s¡ ze sob¡ powi¡zane poprzez zale»no±ci typu cz¦±¢-caªo±¢
(agregacje, np. procesor jest elementem pªyty gªównej, gªówka naczynia jest cz¦-
±ci¡ szyjki itd.) lub zale»no±¢ generalizacji (taksonomi¦, np. gªówka koronowa jest
rodzajem gªówki naczynia).

Reguªy ograniczaj¡ sposoby, wedªug których ró»ne komponenty mog¡ by¢ ze
sob¡ ª¡czone. Typy komponentów razem z dotycz¡cym ich zestawem reguª okre-
±lane s¡ jako model kon�guracji. Modele kon�guracji s¡ konieczne ze wzgl¦du
na fakt, »e w wielu przypadkach istnieje ogromna liczba mo»liwych kon�guracji.
Gdyby ka»de mo»liwe rozwi¡zanie byªo przechowywane w bazie danych, zarz¡-
dzanie nimi i wyszukiwanie byªoby bardzo nieefektywne i czasochªonne.

Tak przedstawione kon�guratory rozumiane s¡ jako oparte na wiedzy, gdy»
opieraj¡ si¦ na domenie produktowej i musz¡ zawiera¢ wiedz¦ umo»liwiaj¡c¡ roz-
wi¡zywaniem konkretnych zagadnie«.

Nale»y równie» zwróci¢ uwag¦ na fakt, »e okre±lenie kon�guracja posiada dwa
znaczenia (Felfernig et al., 2014):

1. proces generowania kon�guracji skªadaj¡cych si¦ z wyst¡pie« typów kom-
ponentów,

2. obiekt, który jest efektem tego procesu, reprezentowany np. w postaci listy
materiaªowej (ang. Bill of Materials, BoM ).

Podsumowuj¡c, kon�gurator produktowy uªatwia zestawianie �nalnych produk-
tów z wcze±niej zde�niowanych skªadników. Skªadnikami mog¡ by¢ cz¦±ci, po-
jedyncze produkty mo»liwe do ª¡czenia, opcje oraz usªugi. Skªadniki te mo»na
wybiera¢ i ª¡czy¢ ze sob¡. Podczas wyboru, wªa±ciwo±ci skªadników s¡ kontrolo-
wane pod k¡tem mo»liwo±ci ª¡czenia. Podstaw¡ tej kontroli s¡ reguªy kon�guracji,
z których mo»e korzysta¢ kon�gurator produktów. Reguªy kon�guracji okre±laj¡
tym samym liczb¦ mo»liwo±ci kon�guracji (Sepia, 2017).

Jak wynika z de�nicji, kon�gurator produktów dziaªa tylko wtedy, gdy dla
istniej¡cych skªadników utworzono reguªy. Najcz¦±ciej reguªy s¡ de�niowane w
trzech obszarach (Sepia, 2017):

1. reguªy dotycz¡ce klas � okre±laj¡ które klasy skªadników mog¡ by¢ ª¡czone,
np. klas¦ �szyjki� naczynia mo»na poª¡czy¢ z klas¡ �gªówki�,

2. reguªy dotycz¡ce wªa±ciwo±ci � okre±laj¡, które wªa±ciwo±ci klas skªadników
mog¡ by¢ ze sob¡ ª¡czone i w jaki sposób, np. wymiar �±rednica szyjki� mo»e
by¢ poª¡czony z wymiarem �±rednica gªówki�",

3. reguªy dotycz¡c ogólnej logiki � ograniczaj¡ dopuszczalno±¢ poª¡czenia, np.
opakowanie jest caªkowicie zde�niowane, ale caªkowita wysoko±¢ lub ±red-
nica naczynia jest zbyt du»a (co oznacza, »e nie mo»e zosta¢ wyproduko-
wane), wi¦c w takim przypadku reguªa uniemo»liwi uko«czenie kon�guracji
naczynia w takiej postaci.
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Wszechstronny system sªu»¡cy do kon�guracji produktów powinien obsªu»y¢
wszystkie gªówne operacje zwi¡zane z:

� przeprowadzeniem u»ytkownika przez caªy proces kon�gurowania,

� sprawdzeniem zgodno±ci wymaga« u»ytkownika z zasobami wiedzy o pro-
dukcie oraz zawarto±ci¡ bazy,

� zaprezentowaniem skªadników oraz caªego produktu, jak równie» informacji
na jego temat,

� po uko«czeniu procesu kon�guracji przetªumaczy¢ rezultat na okre±lony wy-
nik kon�guracji, np. zamówienie, projekt lub szczegóªowy wykaz materiaªów.

Zaletami stosowania technik zwi¡zanych z kon�guratorami jest znacz¡ca reduk-
cja rozwoju oraz kosztów utrzymania kluczowych funkcjonalno±ci potrzebnych do
implementacji paradygmatu masowej kastomizacji. Te funkcjonalno±ci obejmuj¡
(Felfernig et al., 2014):

� rozwój oraz utrzymanie zestawów reguª (baza wiedzy kon�guracji),

� rozwój oraz utrzymanie interfejsów u»ytkowników,

� integracj¦ kon�guratorów z istniej¡cym w organizacji oprogramowaniem, na
przykªad z ERP lub PDM/PLM.

2.3. Techniki poszerzonej rzeczywisto±ci

Techniki wirtualnej rzeczywisto±ci (ang. Virtual Reality, VR) umo»liwiaj¡ do-
±wiadczenie nowej, generowanej przez komputer rzeczywisto±ci, ale pozbawiaj¡
u»ytkownika mo»liwo±ci widzenia wªa±ciwego ±wiata, w którym »yjemy.

W odró»nieniu od wirtualnej rzeczywisto±ci, techniki poszerzonej rzeczywisto-
±ci3 (ang. augmented reality, AR) dodaj¡ wirtualne obiekty do ±wiata rzeczywi-
stego (Mann, 2002). Technikami poszerzonej rzeczywisto±ci nazywamy wi¦c takie,
które w czasie rzeczywistym oraz w ±rodowisku trójwymiarowym umo»liwiaj¡
ª¡czenie ±wiata rzeczywistego ze ±wiatem wirtualnym (Bar�eld, 2015; Januszka,
2012).

Techniki poszerzonej rzeczywisto±ci nale»¡ do szerszej klasy technik nazywa-
nych ª¡czon¡ lub mieszan¡ rzeczywisto±ci¡ (ang. mixed reality, MR). Aby lepiej
zrozumie¢ i wyobrazi¢ sobie ide¦ tych technik, nale»y przyj¡¢ zaªo»enie, i» istnieje
kontinuum rozci¡gaj¡ce si¦ od ±wiata w peªni rzeczywistego do ±wiata w peªni
wirtualnego (ang. reality-virtuality continuum). Mo»na hipotetycznie wprowadzi¢
ró»ne stopnie rzeczywisto±ci oraz �wirtualno±ci�, co zostaªo pokazane na rysunku
2.11.

Po lewej stronie kontinuum znajduje si¦ wi¦c rzeczywisty ±wiat, w którym
nie wyst¦puj¡ w ogóle obiekty wirtualne, a po prawej stronie znajduje si¦ ±wiat
w peªni wirtualny, w którym wszystkie rzeczywiste obiekty zostaªy zast¡pione
wirtualnymi. Warto zwróci¢ tutaj uwag¦ na dwie wa»ne kwestie:

3Podane tªumaczenie augmented reality na j¦zyk polski nie jest jedynym. Stosowane s¡ tez
inne tªumaczenia: rozszerzona rzeczywisto±¢ (chyba najbardziej popularne) i wzbogacona rze-
czywisto±¢.
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Rysunek 2.11: Uproszczone przedstawienie kontinuum rozci¡gaj¡cego si¦ od
±wiata rzeczywistego do ±wiata wirtualnego (Milgram et al., 1995)
Figure 2.11: Reality-virtuality continuum shown in a simpli�ed way (Milgram
et al., 1995)

1. Przy tym zaªo»eniu wirtualne - oprócz obiektów geometrycznych - s¡ równie»
ich wªa±ciwo±ci, jak równie» prawa �zyczne (np. grawitacja, zjawiska, czas
itd.);

2. �wiat wirtualny mo»e symulowa¢ lub nawet do zªudzenia przypomina¢ ±wiat
rzeczywisty.

Wszystko co si¦ znajduje pomi¦dzy dwiema granicami kontinuum jest rzeczywi-
sto±ci¡ mieszan¡ przy czym bli»ej lewej strony znajduje si¦ poszerzona rzeczywi-
sto±¢ - z przewag¡ obiektów rzeczywistych w stosunku do wirtualnych, a bli»ej
prawej poszerzona wirtualno±¢ - z przewag¡ obiektów wirtualnych w stosunku do
rzeczywistych (ang. Augmented Virtuality, AV ) (Migram, 1994).

Nale»y tutaj równie» doda¢, »e poszerzanie rzeczywisto±ci mo»e odnosi¢ si¦
do oddziaªywania dodatkowymi informacjami na dowolny ludzki zmysª, a wi¦c
nie tylko na wzrok, ale równie» np. na sªuch (Grubert and Grasset, 2013). Nie-
mniej jednak z uwagi na charakter pracy, w dalszej jej cz¦±ci autor skupi si¦ na
�poszerzaniu� wizualnym.

Maj¡c na uwadze powy»sze informacje, mo»na teraz dokona¢ kolejnego po-
dziaªu technik mieszanej rzeczywisto±ci. Oprócz technik poszerzonej rzeczywisto-
±ci, w których zaªo»ono dodanie wirtualnych obiektów do realnego ±wiata, mo»na
jeszcze wyró»ni¢ ide¦ pomniejszonej rzeczywisto±ci (ang. diminished reality), która
zakªada, »e rzeczywiste obiekty lub ich wªa±ciwo±ci s¡ odejmowane (np. obraz
wy±wietlany jest w czarno-biaªej palecie barw lub widoczny jest tylko jeden rze-
czywisty obiekt, a pozostaªe s¡ niewidoczne) oraz zmienionej rzeczywisto±ci (ang.
altered reality), gdzie obiekty s¡ mody�kowane, np. zmieniane mog¡ by¢ kolory
(Mann, 2002).

Dla prawidªowego prezentowania ±wiata/sceny AR konieczne jest zastosowanie
odpowiednich urz¡dze«. W najogólniejszym uj¦ciu, potencjalne urz¡dzenie do ge-
nerowania efektu poszerzonej rzeczywisto±ci powinno skªada¢ si¦ z cz¦±ciowo prze-
¹roczystych okularów lub ekranu, na którym b¦dzie wy±wietlany obraz z kamery,
jednostki przetwarzaj¡cej dane oraz generuj¡cej wirtualne obiekty oraz opcjonal-
nie czujników (je»eli s¡ wykorzystywane w danym rodzaju AR), jak np. moduª
GPS (ang. Global Positioning System) (Mann, 2002).

Wspóªcze±nie stosowane s¡ dwa gªówne rozwi¡zania, które s¡ oparte na:

1. wy±wietlaczach optycznych (ang. optical see-through, OST ),

2. wy±wietlaczach wideo (ang. video see-through, VST ).
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W pierwszym rozwi¡zaniu osoba widzi rzeczywisty ±wiat przez transparentny
ekran, na którym wy±wietlane s¡ tylko obiekty wirtualne. Proces ª¡czenia obiek-
tów wirtualnych z rzeczywistymi odbywa si¦ w narz¡dzie wzroku patrz¡cego.
Uproszczony schemat takiego ukªadu zostaª pokazany na rysunku 2.12.

Rysunek 2.12: Zasada dziaªania optycznego ukªadu poszerzonej rzeczywisto±ci
(Grubert and Grasset, 2013)
Figure 2.12: The principle of operation of optical see-through augmented reality
system (Grubert and Grasset, 2013)

W drugim typie rozwi¡zania, obecnie powszechnie stosowanym4, obraz reje-
strowany jest przez kamer¦ wideo, nast¦pnie zostaje przetworzony - nast¦puje
ª¡czenie obiektów wirtualnych z rzeczywistymi - i wy±wietlany jest na ekranie
urz¡dzenia, np. monitora, laptopa, smartfona itd. Zostaªo to pokazane na rysunku
2.13.

Najwa»niejszym, najtrudniejszym oraz najbardziej wymagaj¡cym od strony
technicznej zadaniem jest naªo»enie oraz poª¡czenie obiektów wirtualnych ze ±wia-
tem rzeczywistym tak, »eby mogªy w spójny sposób zosta¢ zaprezentowane u»yt-
kownikowi. Proces ten nazywany jest w literaturze angielskoj¦zycznej image regi-
stration, co w j¦zyku polskim powinno by¢ poprawnie tªumaczone jako nakªadanie
obrazów. W opinii autora najbardziej poprawna terminologia dla tego poj¦cia zo-
staªa ustalona w pracy (Maintz and Viergever, 1998), w której zostaªa podana
nast¦puj¡ca de�nicja: �dane zawarte w dwóch obrazach, maj¡ce komplementarny
charakter, mo»na zintegrowa¢, a w tym celu nale»y doprowadzi¢ do ich zgod-
nego uªo»enia przestrzennego (ang. spatial aligment). Procedur¦ doprowadzania
do takiej zgodno±ci nazywamy nakªadaniem obrazów. Potem nale»y dokona¢ po-
ª¡czenia lub fuzji danych (ang. data fusion), czyli ich wspólnej prezentacji, w taki
sposób, aby umo»liwi¢ ich dalsz¡ analiz¦ jako jednolitej caªo±ci.�

�eby mógª zaistnie¢ proces poprawnego nakªadania obrazów system musi po-
siada¢ informacje na temat ±rodowiska rzeczywistego. W zwi¡zku z tym, »eby
mo»na byªo mówi¢ o poszerzonej rzeczywisto±ci, musz¡ by¢ speªnione trzy pod-
stawowe warunki (Azuma, 1997):

1. proces musi zachodzi¢ w przestrzeni trójwymiarowej,

2. proces nakªadania musi si¦ odbywa¢ w czasie rzeczywistym,

3. proces musi by¢ interaktywny.

4Autor odnosi si¦, do najcz¦±ciej stosowanych rozwi¡za« na rynku konsumenckim. W bran»y
przemysªowej coraz bardziej popularne staje si¦ rozwi¡zanie z transparantnym wy±wietlaczem:
Microsoft HoloLens lub Daqri Helmet.
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Rysunek 2.13: Zasada dziaªania ukªadu video poszerzonej rzeczywisto±ci (Grubert
and Grasset, 2013)
Figure 2.13: The principle of operation of augmented reality system based on
video see-through display (Grubert and Grasset, 2013)

Trzy powy»sze warunki odró»niaj¡ poszerzon¡ rzeczywisto±¢ od tre±ci opracowy-
wanych do potrzeb np. �lmów, prezentacji itd.

Warunkiem prawidªowego powi¡zania ±wiata rzeczywistego z wirtualnym w
systemach AR jest precyzyjny system ±ledzenia poªo»enia oraz orientacji gªowy lub
oczu obserwatora (ang. tracking system). Szczegóªowy podziaª ukªadów ±ledz¡cych
zostaª dokonany w pracy (Januszka, 2012):

� interfejsy ±ledz¡ce poªo»enie oraz orientacj¦ gªowy u»ytkownika,

� mechaniczne,

� bezwªadno±ciowe,

� magnetyczne,

� akustyczne,

� optyczne,

� wykorzystuj¡ce komputerow¡ analiz¦ obrazu,

� bazuj¡ce na sygnale GPS,

� hybrydowe (b¦d¡ce poª¡czeniem co najmniej dwóch podstawowych
ukªadów ±ledz¡cych),

� interfejsy ±ledz¡ce poªo»enie oraz orientacj¦ oka u»ytkownika,

� optyczne,

� elektryczne,

� elektromagnetyczne.

Najpowszechniej stosowane s¡ dwa rozwi¡zania:

1. Oparte na sensorach (ang. sensor-based AR),

2. Oparte na wizji komputerowej (ang. computer vision-based AR) � z u»yciem
wbudowanej kamery.
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Obecnie jest te» tendencja stosowania systemów hybrydowych, które ª¡cz¡ kilka
ró»nych systemów ±ledzenia.

W pierwszym rozwi¡zaniu dane odczytywane s¡ z czujnika geolokacji (najcz¦-
±ciej z moduªu nawigacji satelitarnej GPS) oraz z czujnika orientacji urz¡dzenia
(akcelerometra i »yroskopu). Z poª¡czenia danych zebranych z tych dwóch czuj-
ników system ustala globalne poªo»enie u»ytkownika w rzeczywistym ±wiecie.

W drugim rozwi¡zaniu u»yta zostaje wbudowana kamera. Zasada dziaªania
ukªadu ±ledzenia opiera si¦ w tym przypadku na algorytmach przetwarzania ob-
razu, które to algorytmy umo»liwiaj¡ odczyt i analiz¦ obiektów znajduj¡cych si¦
w polu widzenia kamery. Analiza ta dostarcza informacji na temat relacji poªo»e-
nia ró»nych obiektów, a w efekcie u»ytkownika. W najprostszych rozwi¡zaniach
(które jak dot¡d okazuj¡ si¦ dawa¢ najbardziej stabilne rezultaty) stosowane s¡
specjalnie przygotowane pªaskie obrazy w postaci tre±ci nadrukowanej na papier
lub wy±wietlanych na ekranie innego urz¡dzenia mobilnego (czytnika e-book lub
np. tabletu). Obrazy te nazywane s¡ popularnie markerami, a odmiana tej techniki
� ±ledzeniem opartym na markerach (ang. marker-based approach).

Systemy AR mog¡ by¢ klasy�kowane wedªug ró»nych kryteriów. Jednym z kry-
teriów stanowi ich zastosowanie. Bogatego przegl¡du technik AR wedªug zastoso-
wania w procesie koncypowania, projektowania i konstruowania, technologicznego
przygotowania wytwarzania oraz opracowania dokumentacji konstrukcyjnej doko-
naª, jak równie» opracowaª wªasn¡ metod¦ wspomagania procesu projektowania
i konstruowania z zastosowaniem technik poszerzonej rzeczywisto±ci (Januszka
(2012). Autor tego opracowania zwróciª równie» uwag¦ na fakt, »e techniki AR
mog¡ by¢ równie» klasy�kowane wedªug innych kryteriów, ni» zastosowanie, a
mianowicie np. wedªug warunków dziaªania (zamkni¦te pomieszczenia, poza bu-
dynkami), liczby u»ytkowników (systemy pozwalaj¡ce na prac¦ grupow¡ - systemy
rozproszone, systemy dedykowane wyª¡cznie dla jednego u»ytkownika), relacji po-
mi¦dzy obiektami wirtualnymi i rzeczywistymi (systemy symuluj¡ce oddziaªywa-
nie obiektów na siebie lub bez takiego oddziaªywania).

Przegl¡du zastosowania technik AR w architekturze dokonaª (Abboud, 2014),
podczas gdy w przemy±le (Wróbel, 2013).

Pozostaªe przykªady stosowania technik AR opisywane s¡ w nast¦puj¡cych
publikacjach:

� wizualizacja i prezentacja w formie 3D oferty produktów (Januszka and
Pilch, 2015),

� cyfrowe prototypowanie (Januszka, 2010),

� tworzenie prezentacji multimedialnych w symulatorach proceduralno-
diagnostycznych (Sienicki et al., 2015),

� wspomaganie oparte na wiedzy procesu opracowania ±rodka technicznego
(Januszka, 2013a),

� projektowanie ergonomiczne (Januszka, 2013b),

� wspomaganie zarz¡dzania obiektami mostowymi (Salamak et al., 2015),

� szkolenie pracowników (Grabowski, 2012),

� wspomaganie procesów analityczno-decyzyjnych w architekturze i planowa-
niu przestrzennym, jak równie» do wspomagania personelu w terenie (Ko-
nopacki, 2014; Bae et al., 2013),
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� wspomaganie technik prezentacji w kulturze oraz sztuce (Caarls et al., 2009),

� wizualizacja obiektów w otwartych przestrzeniach (Dong and Kamat, 2013),

� wspomaganie procesu projektowania, zatwierdzania oraz wzbogacania pro-
jektu technicznego tre±ciami multimedialnymi (Poh et al., 2005; Shin, 2013;
Wang and Dunston, 2013),

� technik wizualizacji przy analizie wyników w medycynie (�ukovi¢ et al.,
2016),

� cele edukacyjne (Lee and Choi, 2014; Kumar et al., 2015),

� tworzenie aran»acji w bran»y meblowej (Renukdas et al., 2013),

� techniki wspomagaj¡ce w systemie pozycjonowania oraz ±ledzenia ruchu pie-
szych (Amin and Govilkar, 2015),

� w archeologii (Empler et al., 2013; Wiley and Schulze, 2015)

� wspomaganie wytwarzania (Ong and Nee, 2013).

2.3.1 Biblioteki poszerzonej rzeczywisto±ci

Narz¦dzia do tworzenia aplikacji opartych na technikach poszerzonej rzeczywi-
sto±ci mog¡ by¢ dost¦pne jako kompletne ±rodowisko lub cz¦±ciej jako zestaw
bibliotek programistycznych do zastosowania w wybranym ±rodowisku programi-
stycznym lub np. silniku gra�cznym.

Biblioteki programistyczne udost¦pniane s¡ z reguªy w postaci zestawu narz¦-
dzi programistycznych (ang. Software Development Kit, SDK ), który najcz¦±ciej
skªada si¦ z:

� dokumentacji,

� plików nagªówkowych dla danego j¦zyka programowania,

� przykªadowych kodów ¹ródªowych,

� skompilowanych bibliotek,

� kodu ¹ródªowego biblioteki.

Biblioteki poszerzonej rzeczywisto±ci s¡ najwa»niejszym elementem aplikacji i s¡
odpowiedzialne za wykonywanie operacji zwi¡zanych z: identy�kacj¡ poªo»enia
(ang. recognition), ±ledzeniem (ang. tracking) oraz renderowaniem tre±ci (ang.
content rendering) (Amin and Govilkar, 2015).

Najpopularniejsze biblioteki programistyczne poszerzonej rzeczywisto±ci to
(Amin and Govilkar, 2015): Metaio5, Vuforia, Wikitude, D'Fusion, ARTToolKit,
ARmedia.

Szczegóªowy opis oraz porównanie poszczególnych bibliotek nie jest przedmio-
tem tej pracy, wi¦c w dalszej cz¦±ci autor przybli»y wyª¡cznie bibliotek¦, która
zostaªa wybrana do realizacji bada«, a mianowicie Vuforia SDK.

5Biblioteki te nie s¡ ju» dost¦pne na rynku, gdy» w 2015 roku �rma Metaio zostaªa przej¦ta
przez Apple Inc.
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Rysunek 2.14: Zasada dziaªania rozpoznawania oraz oznaczania znaczników przez
algorytmy Vuforia (Vuforia, 2017)
Figure 2.14: The principle of operation of marker recognition and marking algo-
rithms of Vuforia (Vuforia, 2017)

Vuforia zostaªa utworzona przez ameryka«skie przedsi¦biorstwo Qualcomm,
Inc. Technologia ta zostaªa pod koniec 2015 roku kupiona przez �rm¦ PTC, pro-
ducenta aplikacji CAx - Creo Parametric.

Vuforia umo»liwia tworzenie aplikacji na platformy: Android, iOS oraz UWP
(Universal Windows Platform) w ±rodowiskach programistycznych: Android Stu-
dio, XCode, Visual Studio oraz Unity (PTC, 2017). Interfejsy programistyczne
udost¦pnione s¡ w j¦zykach: C++, JAVA, Objective-C++ oraz w j¦zykach plat-
formy .NET (poprzez rozszerzenie do platformy Unity3D).

Elementem pracy z bibliotekami Vuforia jest korzystanie z narz¦dzia udost¦p-
nianego za po±rednictwem strony internetowej nazwanego przez twórców �Mene-
d»erem Obiektów� (ang. Target Manager). Narz¦dzie to sªu»y do tworzenia oraz
zarz¡dzania baz¡ danych znaczników, które nazywane s¡ tutaj angielskim okre±le-
niem: image targets. De�niowanie znacznika odbywa si¦ poprzez wgranie obrazu
do bazy danych, w której zostaje on przetworzony, a nast¦pnie mo»e zosta¢ wyeks-
portowany jako paczka danych (ang. data set) i wgrany do wybranego ±rodowiska
programistycznego (w którym ma zosta¢ utworzona aplikacja).

Najwa»niejszymi elementami podczas tworzenia znaczników w ±rodowisku Me-
ned»era Obiektów s¡: �cechy charakterystyczne� (ang. natural feature) oraz �oceny
obrazu� (ang. image ratings). S¡ to zaimplementowane na tej platformie algo-
rytmy (okre±lane przez twórców �analizatorem obrazu�, ang. image analyzer),
które rozpoznaj¡ wgrany obraz poprzez okre±lanie na jego geometrii punktów
charakterystycznych, a nast¦pnie zostaje on poddany ocenie w skali od 0 do 5.
Stanowi to informacj¦ dla u»ytkownika czy mo»e on by¢ wykorzystany jako znacz-
nik. Im wy»sza ocena zostanie przyznana, tym szybciej b¦dzie on rozpoznawany i
stabilniej b¦d¡ dziaªaªy algorytmy ±ledzenia. Zero oznacza, »e znacznik nie mo»e
zosta¢ u»yty (Vuforia, 2017).

Cechami w rozumieniu Vuforii s¡ ostre, wystaj¡ce i kanciaste cz¦±ci obrazu. Po
przeprowadzeniu analizy s¡ one oznaczane na gra�ce maªymi »óªtymi krzy»ykami.
Im wi¦cej jest cech charakterystycznych na znaczniku, tym lepsz¡ ocen¦ otrzymuje
od analizatora obrazu.

Zasada dziaªania analizatora Vuforia zostaªa pokazana na rysunku 2.14, na
którym widoczne jest oznaczenie cech charakterystycznych na kwadracie (w czte-
rech naro»nikach), brak mo»liwo±ci oznaczenia tych punktów na kole oraz poª¡-
czenie tych dwóch �gur. Wa»nym wnioskiem wynikaj¡cym z tych przykªadów jest
maªa przydatno±¢ obrazów przedstawiaj¡cych np. obiekty organiczne.
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Rysunek 2.15: Obraz z maª¡ liczb¡ cech charakterystycznych, oznaczony przez
algorytmy Vuforia ocen¡ 1 (Vuforia, 2017)
Figure 2.15: Image with small number of features marked by Vuforia algorithms
with rating 1 (Vuforia, 2017)

Rysunek 2.16: Obraz z du»¡ liczb¡ cech charakterystycznych, oznaczony przez
algorytmy Vuforia ocen¡ 5 (Vuforia, 2017)
Figure 2.16: Image with high number of features marked by Vuforia algorithms
with rating 5 (Vuforia, 2017)

Na rysunkach 2.15 oraz 2.16 zostaªy pokazane przykªady obrazów z ocen¡ 1
(obraz 2.15) oraz z maksymaln¡ ocen¡ 5 (obraz 2.16).

W przypadku niskiej oceny, system informuje u»ytkownika o tym, co jest po-
wodem niskiej oceny oraz co nale»y poprawi¢, »eby obraz byª lepiej rozpoznawany.

Oprócz cech charakterystycznych oceniane s¡ równie» inne czynniki (Vuforia,
2017):

� Kontrast lokalny (ang. local contrast) - obrazy o niskim kontra±cie (o niskiej
szczegóªowo±ci, zaokr¡glonych naro»nikach, rozmyte lub poddane wysokiej
kompresji) nie zapewniaj¡ wystarczaj¡cej jako±ci, aby mogªy by¢ wªa±ciwie
rozpoznawane i ±ledzone,

� Rozmieszczenie cech (ang. feature distribution) - wysokiej jako±ci elementy
powinny by¢ równomiernie rozmieszczone na caªej powierzchni obrazu; nie-
po»¡dane jest lokalne zag¦szczenie du»ej liczby cech charakterystycznych
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przy jednoczesnym ich braku w innych obszarach obrazu - zalecane jest
wtedy przyci¦cie obrazu i wykorzystanie fragmentu o wysokiej jako±ci,

� Zawarto±¢ organicznych ksztaªtów - brak wymaganej liczby cech charakte-
rystycznych,

� Zawarto±¢ powtarzaj¡cych si¦ wzorów - nawet je»eli obraz zawiera wyma-
gan¡ liczb¦ punktów charakterystycznych i dobry kontrast, to powtarza-
j¡ce si¦ wzory oraz symetria obrotowa utrudniaj¡ wydajno±¢ rozpoznawania;
zró»nicowanie wielko±ci elementów lub obrót wokóª ich wªasnej osi niweluje
ten efekt.

Poza doskonaªym algorytmem ±ledzenia opartego na znacznikach, do najwa»niej-
szych mo»liwo±ci bibliotek Vuforia SDK mo»na zaliczy¢ (Renukdas et al., 2013;
Vuforia, 2017):

� mo»liwo±¢ skanowania i u»ycia jako znaczników obiektów 3D,

� mo»liwo±¢ stosowania wielu znaczników,

� rozpoznawanie tekstu, który nast¦pnie mo»e zosta¢ u»yty jako znacznik,

� funkcjonalno±¢ wirtualnych przycisków.

2.3.2 Zintegrowane ±rodowisko multimedialne Unity3D

Unity3D (Unity, 2017; Chen, 2016; Muhammad and Sunar, 2016; Berger and Cri-
stie, 2015; Horachek, 2014; Khalifa et al., 2015; Gregory, 2017) jest wieloplatfor-
mowym silnikiem gry (ang. game engine) oraz ±rodowiskiem programistycznym,
które umo»liwia tworzenie gier oraz innych tre±ci multimedialnych. Unity3D jest
dost¦pne w wersjach na systemy operacyjne: MSWindows, OS X oraz Ubuntu, na-
tomiast tre±ci mog¡ by¢ kompilowane na wi¦kszo±¢ dost¦pnych obecnie platform
sprz¦towych, m.in.: iOS, Android, MS Windows, Tizen, OS X, na przegl¡darki
internetowe w technologii WebGL oraz z u»yciem API portali spoªeczno±ciowych
(np. Facebook) oraz na wszystkie obecnie dost¦pne konsole sªu»¡ce do grania w
gry komputerowe.

Za pomoc¡ dost¦pnych rozszerze« w ±rodowisku Unity3D mo»na tworzy¢ apli-
kacje w technologiach wirtualnej oraz poszerzonej rzeczywisto±ci na wszystkie
obecnie dost¦pne urz¡dzenia, które obsªuguj¡ te technologie, m.in.: MS Hololens,
Gear VR, Oculus Rift, Steam VR oraz Playstation VR (Unity, 2017).

Jak wi¦c wida¢, jednym z gªównych zaªo»e« ±rodowiska Unity3D jest jego
wielplatformowo±¢.

Unity umo»liwia programowanie w j¦zykach: C# oraz Boo (który jest od-
mian¡ j¦zyka JavaScript) - w wersji niekomercyjnej oraz w j¦zyku C++ w wersji
profesjonalnej.

Zaletami ±rodowiska Unity3D jest ªatwy w obsªudze edytor ±rodowiska, który
umo»liwia tworzenie i zarz¡dzanie zawarto±ci¡ sceny oraz obiektami, narz¦dzia do
analizowania i optymalizacji tworzonych tre±ci na dan¡ platform¦, rozbudowane
narz¦dzia do tworzenia animacji oraz obsªuga technologii sieciowych (Gregory,
2017).

�eby lepiej zrozumie¢ czym jest Unity3D i jakie s¡ najwi¦ksze zalety stosowa-
nia tego narz¦dzia, nale»y zrozumie¢ czym ogólnie jest silnik gry. Termin ten po-
jawiª si¦ po raz pierwszy w poªowie lat dziewi¦¢dziesi¡tych w powi¡zaniu z grami
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akcji, w których widok prezentowany byª z perspektywy oczu gªównego bohatera
(ang. �rst-person shooter, FPS ), których przykªadem byªa niezwykle popularna w
tamtych latach gra wyprodukowana przez �rm¦ id Software, pt. Doom. Cech¡ tej
gry byªo odseparowanie skªadników odpowiedzialnych za integralne komponenty
programistyczne (takie jak system renderowania gra�ki, system detekcji kolizji
lub system audio) od skªadników odpowiedzialnych za wygl¡d lokacji oraz zasad
gry, które skªadaªy si¦ na ogólne do±wiadczenia graczy.

To co odró»nia silnik gry od standardowego ±rodowiska programistycznego,
to jest struktura jego bibliotek uruchomieniowych (ang. runtime engine architec-
ture).

Dzi¦ki bogatym mo»liwo±ciom silników gier (Gregory, 2017) oraz dzi¦ki mo»-
liwo±ci swobodnego dostosowywania ich poprzez j¦zyki programowania, znajduj¡
one równie» szerokie zastosowanie w innych obszarach, ni» gry komputerowe. W
dost¦pnych opracowaniach naukowych dost¦pnych jest wiele bada« oraz przykªa-
dów ich zastosowa« w ró»nych dziedzinach, a szczególnie tych ogólnodost¦pnych
udost¦pnianych na licencjach darmowych, jak np. Unity3D. Niektóre z ciekawych
zastosowa« silnika Unity3D to:

� wizualizacja wyników w obliczeniowej mechanice pªynów (Berger and Cri-
stie, 2015),

� opracowanie oprogramowania sªu»¡cego do rehabilitacji ruchowej (Chen,
2016),

� symulacja ruchu robota (Andaluz et al., 2016),

� opracowania narz¦dzia sªu»¡cego do wspomagania i wizualizacji danych ge-
netycznych i klinicznych w medycynie (Khalifa et al., 2015),

� opracowanie narz¦dzia sªu»¡cego do bada« nad zagadnieniami zwi¡zanymi
z gami�kacj¡ (Fanfarelli and McDaniel, 2016),

� opracowanie narz¦dzia sªu»¡cego do wizualizacji obiektów w archeologii
(Trautner, 2015; Barreau et al., 2014; Barsanti et al., 2015).

2.4. Podsumowanie

W rozdziale przedstawiono podstawowe zagadnienia zwi¡zane z obszarem bada«,
który obejmuje techniki wspomagania procesu konstrukcyjnego naczy« szklanych.

Przybli»one oraz omówione zostaªy podstawowe aspekty ka»dego z zagadnie«,
które zwi¡zane s¡ z tematyk¡ bada«. Szczególn¡ uwag¦ po±wi¦cono metodom
automatyzacji procesu projektowo-konstrukcyjnego oraz technikom poszerzonej
rzeczywisto±ci, gdy» s¡ to dwa kluczowe obszary, które maj¡ najwi¦kszy wpªyw
na mo»liwo±ci wprowadzenia usprawnie« w procesie projektowo-konstrukcyjnym.

Przedstawiono obecne konteksty stosowania danych narz¦dzi oraz wskazano
na korzy±ci wynikaj¡ce z mo»liwo±ci ich stosowania w innych dziedzinach, ni»
przedstawione (np. silniki gier).

Do ka»dego z opisywanych zagadnie« doª¡czony zostaª szeroki wybór litera-
tury, który umo»liwi zagª¦bienie si¦ w poszczególne obszary.





Rozdziaª 3

Metoda kon�guracji naczy«

szklanych

W rozdziale tym przedstawiono opracowan¡ i zastosowan¡ przez autora metod¦
wspomagania projektowania naczy« szklanych z zastosowaniem kon�guracji w
±rodowisku poszerzonej rzeczywisto±ci.

3.1. Zaªo»enia metody

Opracowuj¡c i proponuj¡c t¦ metod¦ autor podj¡ª prób¦ przede�niowania istnie-
j¡cego procesu konstrukcyjnego oraz rozwi¡zania wielu problemów, które w tym
procesie istniej¡ lub przynajmniej znacz¡cej ich minimalizacji. Tak wi¦c propono-
wana metoda zostaªa oparta na czterech postulatach:

1. kon�gurowanie produktu (naczynia szklanego) musi by¢ mo»liwe w odsepa-
rowaniu od rutynowych konstrukcyjnych dziaªa« in»ynierskich,

2. proces projektowania musi by¢ realizowany partycypacyjnie oraz musi by¢
zorientowany na u»ytkownika (patrz rozdz. 1.1),

3. proces uzyskiwania modeli wirtualnych naczy« nale»y realizowa¢ z u»yciem
tzw. kon�guratorów produktowych powi¡zanych programowo z systemami
CAx (kon�gurowany model powstaje równolegle w ±rodowisku danego sys-
temu klasy CAx, jako model w peªni parametryczny i mo»liwy do dalszej
edycji) (patrz rozdz. 2.2.4),

4. musi by¢ mo»liwa wery�kacja modelu wirtualnego na tle ±wiata realnego,
np. w otoczeniu istniej¡cych naczy« (z u»yciem urz¡dze« przeno±nych, jak
smartfon czy tablet).

W kontek±cie implementacji opracowanej metody w jej utylitarnym zastosowaniu
wszystkie te cztery postulaty s¡ ze sob¡ mocno powi¡zane i niezb¦dne do jej
realizacji (za pomoc¡ osobnego systemu informatycznego).

U podstaw opracowanej metody znajduje si¦ zaªo»enie, »e w ogólnym uj¦ciu
w proces opracowywania nowego projektu naczynia szklanego zaanga»owane s¡
dwie grupy uczestników:

� specjali±ci do spraw rozwoju produktu, specjali±ci z dziedziny marketingu
itp. - osoby, które nie s¡ bezpo±rednio zaanga»owane w proces konstrukcyjny,
lecz opiniuj¡ i akceptuj¡ wyniki tego procesu,
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� eksperci z dziedziny konstrukcji, czyli osoby, które bezpo±rednio zaanga»o-
wane s¡ w proces konstrukcyjny - s¡ to gªównie konstruktorzy.

Schemat przedstawiaj¡cy ide¦ metody zostaª pokazany na rysunku 3.1.

3.2. Kon�guracja produktu w odseparowaniu od ruty-

nowych konstrukcyjnych dziaªa« in»ynierskich

Konstruktorów cechuje m.in. biegªe posªugiwanie si¦ zaawansowanymi narz¦-
dziami CAx. Narz¦dzia te maj¡ bogate mo»liwo±ci z zakresu modelowania 3D,
opracowywania szczegóªowych analiz, symulacji oraz wizualizacji, a �nalnie spo-
rz¡dzania dokumentacji 2D. Dzi¦ki mo»liwo±ci u»ywania zaawansowanych narz¦-
dzi, konstruktorzy posiadaj¡ niezwykle szczegóªow¡ wiedz¦ na temat opracowy-
wanego projektu - na temat struktury jego postaci geometrycznej oraz szczegóªów
zwi¡zanych z wymiarami gabarytowymi, jak równie» ich wpªywem na proces pro-
dukcyjny lub nawet na u»ytkowanie. Sprawia to jednak, »e najcz¦±ciej posªuguj¡
si¦ terminami oraz j¦zykiem, które zwi¡zane s¡ z oprogramowaniem, które sto-
suj¡ w swojej codziennej pracy oraz cz¦sto równie» z konkretn¡ bran»¡. Najcz¦-
±ciej przywi¡zanie do codziennego ±rodowiska jest tak wielkie, »e eksperci tworz¡
swój wªasny »argon b¦d¡cy wynikiem u»ywanego oprogramowania oraz bran»y. Z
punktu widzenia ich codziennej pracy jest to ogromna zaleta, gdy» mówi¡ j¦zy-
kiem konstruowania, który bogaty jest w techniczne sformuªowania, przeplatany
niuansami np. z drzewa topologicznego systemu CAx, wzorami itd., lecz sprawia
to, »e dla ludzi spoza ich ±rodowiska jest to spore utrudnienie w zrozumieniu i tak
cz¦sto nieªatwych zagadnie«.

Dla uczestników procesu opracowywania projektu nowego produktu, którzy
nie s¡ bezpo±rednio zwi¡zani z konstruowaniem oraz o wyksztaªceniu innym, ni»
techniczne niuanse zwi¡zane z analizami, symulacjami, struktur¡ postaci geome-
trycznej, czy te» szczegóªowymi warto±ciami wymiarów gabarytowych, mimo i»
czasami ciekawe, �nalnie s¡ zupeªnie nieistotne. Co wi¦cej, otrzymuj¡c du»¡ ilo±¢
szczegóªowych danych, bez wskazania istotnych dla nich elementów, nie s¡ w sta-
nie poprawnie oceni¢ i zwery�kowa¢, a �nalnie walidowa¢ projektu.

Podczas procesu kon�guracji produktu wedªug zaproponowanej metody, dzi¦ki
odseparowaniu cz¦±ci dziaªa« in»ynierskich (patrz rys. 3.1 - System klasy CAx oraz
Autorski system poszerzonej rzeczywisto±ci), zamawiaj¡cy ma mo»liwo±¢ lepszego
skoncentrowania si¦ na istotnych dla niego elementach. Mimo i» wszystkie zªo»one
elementy tego procesu s¡ obecne i ich rola jest równie wa»na, nie s¡ one prezen-
towane na warstwie interfejsu urz¡dzenia mobilnego, którego u»ywa zamawiaj¡cy
podczas kon�guracji naczynia.

3.3. Projektowanie partycypacyjne oraz zorientowane

na u»ytkownika

Wspóªpraca w zespoªach projektowych skªadaj¡cych si¦ zarówno z ekspertów z
dziedziny konstrukcji jak i ze specjalistów z dziedziny rozwoju oraz wprowadzania
nowych produktów na rynek jest konieczna. Niestety cz¦sto odbywa si¦ w bardzo
ograniczonym zakresie lub za po±rednictwem osób po±rednich. W wielu �rmach,
»eby usprawni¢ komunikacj¦ pierwszy kontakt zamawiaj¡cego nowy wzór naczynia
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odbywa si¦ z pracownikiem dziaªu sprzeda»y lub marketingu dostawcy. Nast¦puje
wtedy przekazanie wst¦pnych wymaga« do projektu.

Nast¦pnie dane te s¡ przekazywane do oceny przez ekspertów z dziedziny
konstrukcji i je»eli zostan¡ zaakceptowane, s¡ podstaw¡ do rozpocz¦cia dziaªa«
konstrukcyjnych.

Niemniej jednak po±rednia forma komunikacji sprawdza si¦ tylko i wyª¡cz-
nie w przypadku niezbyt skomplikowanych projektów lub niezbyt wymagaj¡cych
klientów.

Najbardziej krytycznymi momentami w procesie konstrukcyjnym z punktu
widzenia wspóªpracy pomi¦dzy zamawiaj¡cym oraz wykonawc¡ s¡:

� przekazanie danych wej±ciowych do projektu,

� przekazywanie uwag dotycz¡cych opracowanych propozycji.

Na obydwa te elementy ogromny wpªyw ma jako±¢ komunikacji pomi¦dzy zama-
wiaj¡cym nowy wzór naczynia oraz wykonawc¡, w tej sytuacji reprezentowanym
przez konstruktora (lub reprezentuj¡cego go innego pracownika wykonawcy). Po-
prawne zebranie i przekazanie do konstruktora wªa±ciwych danych wej±ciowych
do projektu sprawia, »e b¦dzie on w stanie znacz¡co zbli»y¢ si¦ do oczekiwa« za-
mawiaj¡cego (a w idealnym przypadku - uzyska¢ jego akceptacj¦). Je»eli pierwsza
propozycja wymaga wprowadzenia korekt lub zmian (wynikaj¡cych np. ze zmiany
wymaga«), to - podobnie jak w przypadku danych wej±ciowych - poprawne ich
przekazanie przez zamawiaj¡cego i poprawne zrozumienie ich przez konstruktora
b¦dzie miaªo ogromny wpªyw na liczb¦ kolejnych wersji, które doprowadz¡ do
uzyskania �nalnej akceptacji.

Projektowanie partycypacyjne oraz zorientowane na u»ytkownika zakªada ak-
tywny udziaª oraz peªne zaanga»owane zamawiaj¡cego produkt (lub nawet od-
biorcy ko«cowego) w proces jego projektowania (tu: kon�guracji) (patrz rys. 3.1
- Warstwa u»ytkownika). Umo»liwia to bezpo±rednie zastosowanie oraz sprawdze-
nie danych wej±ciowych, a z uwagi na fakt, »e zamawiaj¡cy wªasnor¦cznie pro-
jektuje nowy model 3D naczynia, ma wi¦ksz¡ pewno±¢, »e jego potrzeby zostaªy
zaspokojone. Dodatkowo, w trakcie pracy nad modelem ma mo»liwo±¢ uczenia si¦
produktu (który nie posiada jeszcze swojej �zycznej reprezentacji) oraz procesu
jego projektowania.

Z racji tego, »e projektowanie partycypacyjne odbywa si¦ najcz¦±ciej z udzia-
ªem przedstawiciela dostawcy, ma on mo»liwo±¢ - poprzez rozmow¦ i obserwacj¦ -
w wi¦kszym stopniu zrozumie¢ potrzeby zamawiaj¡cego.

3.4. Kon�guratory produktowe

W przypadku trudnych projektów oraz wymagaj¡cych klientów, »eby uzyska¢
�naln¡ akceptacj¦ i wdro»y¢ nowy wzór naczynia (które w peªni zaspokoi potrzeby
zamawiaj¡cego) do produkcji, najcz¦±ciej konieczne jest opracowanie wielu wersji
modeli 3D (liczba ta mo»e dochodzi¢ nawet do kilkudziesi¦ciu), cz¦sto konieczne
jest równie» omówienie propozycji w multidyscyplinarnym zespole projektowym
oraz utworzenie �zycznych prototypów.

Wszystkie te dziaªania znacz¡co wydªu»aj¡ czas wdro»enia nowego naczynia
do produkcji oraz wprowadzenia go na rynek, jak równie» sprawiaj¡, »e proces
ten jest znacz¡co dro»szy.



54 Metoda kon�guracji naczy« szklanych

Stosuj¡c metody kon�guracji produktów mo»liwe jest szybkie wygenerowanie
wielu, znacz¡co ró»ni¡cych si¦ od siebie wersji, które mog¡ by¢ u»yte jako peªno-
prawne projekty i mog¡ zosta¢ wdro»one do produkcji w du»o krótszym czasie.
Natomiast z uwagi na fakt, »e w procesie automatyzacji zostaªy uwzgl¦dnione
elementy wiedzy in»ynierskiej reprezentowanej za pomoc¡ reguª (dotycz¡ce np.
mo»liwo±ci i ogranicze« procesu produkcyjnego), przewiduje si¦, »e ryzyko wyst¡-
pienia powa»nych pomyªek w konstrukcji naczynia szklanego zostanie powa»nie
zminimalizowane.

3.5. Mo»liwo±¢ sprawdzenia modelu 3D w realnym

±wiecie

Bardzo wa»nym aspektem jest równie» sposób oceny projektu - dla osób zajmu-
j¡cych si¦ wprowadzeniem nowego wzoru naczynia na rynek istotne s¡ zupeªnie
inne kryteria jego oceny, ni» dla osoby, która wdra»a ten sam wzór naczynia do
produkcji.

Mo»e zaistnie¢ nawet taka sytuacja (i cz¦sto tak jest), »e wzór naczynia, który
z marketingowego punktu widzenia spotkaªby si¦ z idealnym przyj¦ciem na rynku,
jest bardzo trudny lub wr¦cz niemo»liwy do wyprodukowania. Istotne jest wi¦c
wtedy wspólne wypracowanie kompromisu pomi¦dzy tym co �si¦ sprzeda�, a tym
co mo»na wytworzy¢ racjonalnymi ±rodkami przy obecnych mo»liwo±ciach pro-
dukcyjnych.

Stosuj¡c techniki rzeczywisto±ci poszerzonej, zamawiaj¡cy mo»e wykonywa¢
dziaªania projektowe zwi¡zane z utworzeniem modelu 3D naczynia w jego doce-
lowym kontek±cie, a wi¦c np. umiejscowiony na póªce sklepowej lub w otoczeniu
innych, istniej¡cych naczy« (patrz rys. 3.1 - Testowanie koncepcji). Wa»ny jest tu-
taj równie» fakt, »e aby dziaªania te mogªy by¢ wykonane, musz¡ by¢ realizowane
na urz¡dzeniu mobilnym, którym mo»e by¢ np. smartfon lub tablet. Pozwala to
przenie±¢ dziaªania konstrukcyjne z biura do dowolnej innej lokalizacji.

3.6. Podsumowanie

Reasumuj¡c, za pomoc¡ tej metody zamawiaj¡cy ma mo»liwo±¢ wªasnor¦cznego
utworzenia nowego modelu 3D w ±rodowisku poszerzonej rzeczywisto±ci, co daje
mo»liwo±¢ jego reprezentowania w docelowym kontek±cie, w jakim b¦dzie znajdo-
waª si¦ �nalny produkt.

W trakcie procesu konstrukcyjnego zamawiaj¡cy mo»e dokonywa¢ oceny po-
wstaj¡cego modelu 3D oraz wprowadza¢ korekty, jak równie» generowa¢ kolejne
jego wersje. Za± dzi¦ki mobilno±ci systemu kon�guracyjnego, wspomniane dziaªa-
nia mog¡ by¢ wykonywane w dowolnym miejscu.

Wprowadzone mechanizmy kon�guracji umo»liwiaj¡ równolegªe generowanie
dokªadnych danych konstrukcyjnych (w ±rodowisku systemu klasy CAx), co spra-
wia, »e projektowany przez zamawiaj¡cego model 3D nie musi by¢ odtwarzany
przez konstruktora, lecz po zako«czeniu dziaªa« zamawiaj¡cego i jego akceptacji,
mo»e zosta¢ wdro»ony do produkcji (jego szczegóªowy parametryczny model 3D
powstanie automatycznie w ±rodowisku systemu CAx).

Reguªy sprawdzaj¡ce zaimplementowane w kon�guratorze oraz dane prezen-
towane w interfejsie u»ytkownika uªatwiaj¡ utworzenie modelu 3D, który b¦dzie
poprawny technologicznie, a wi¦c nie b¦dzie wymagaª korekt przed wdro»eniem
do produkcji.
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Rozdziaª 4

System wspomagania procesu

projektowania naczy« szklanych

W rozdziale tym przedstawiony zostaª opracowany przez autora system informa-
tyczny wspomagania procesu projektowania naczy« szklanych bazuj¡cy na autor-
skiej metodzie kon�guracji produktowej oraz technik poszerzonej rzeczywisto±ci.

Zaprezentowana zostaªa architektura systemu wraz z opisem jego komponen-
tów oraz technik programistycznych, które zostaªy u»yte do wykonania tego sys-
temu.

Przybli»ony zostaª równie» proces opracowania modeli parametrycznych na-
czy«, które s¡ obiektem kon�gurowania, proces projektowania znaczników posze-
rzonej rzeczywisto±ci oraz gra�czny interfejs u»ytkownika.

4.1. Architektura systemu

Opracowany system stanowi programow¡ integracj¦ aplikacji klasy multimedial-
nej, silnika gier Unity3D (z zaimplementowan¡ bibliotek¡ poszerzonej rzeczywisto-
±ci Vuforia SDK) z in»ynierskim systemem klasy CAx - Creo Parametric. Uzyska-
nie tej integracji wymagaªo powi¡zania ze sob¡ tych systemów przy wykorzystaniu
otwartych interfejsów programistycznych, a mianowicie:

� VB.Net API w przypadku Creo Parametric,

� j¦zyka C# w przypadku Unity3D.

Docelowo komponenty systemu b¦d¡ dziaªaªy na ró»nych platformach sprz¦towych
oraz pod kontrol¡ ró»nych systemów operacyjnych. Realizowane przez system ope-
racje wymagaªy podziaªu funkcjonalnego na trzy cz¦±ci, z których dwie dziaªaj¡
na stacjonarnej stacji roboczej, a jedna na urz¡dzeniu mobilnym:

1. System CAx,

2. Moduª integruj¡cy w postaci aplikacji utworzonej w j¦zyku VB.Net,

3. Aplikacja mobilna posiadaj¡ca funkcjonalno±¢ wy±wietlania modeli w po-
szerzonej rzeczywisto±ci, utworzona w ±rodowisku Unity3D.

Taki podziaª sprawia, »e konieczne byªo dostosowanie cz¦±ci programu do dziaªa-
nia pod ró»nymi systemami operacyjnymi. Na stacji roboczej system operacyjny
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okre±lony jest przez wybrany system CAx, który dziaªa tylko i wyª¡cznie pod
kontrol¡ MS Windows.

Cz¦±¢ systemu przeznaczona na urz¡dzenia mobilne zostaªa utworzona w ±ro-
dowisku Unity3D, dzi¦ki czemu mo»e zosta¢ skompilowana na kilka ró»nych syste-
mów mobilnych (smartfonów lub tabletów wyposa»onych we wbudowan¡ kamer¦
video): Android, MS Windows oraz iOS.

�eby mogªy by¢ realizowane procesy zwi¡zane z kon�guracj¡ modeli naczy«,
konieczne byªo opracowanie i zapisanie w pami¦ciach urz¡dze« cz¦±ci modeli (ele-
mentów skªadowych naczy«, patrz rozdz. 4.4). Modele przeznaczone do u»ycia w
systemie CAx wykonane zostaªy jako parametryczne, natywne dla systemu Creo
Parametric. Natomiast modele, które s¡ u»ywane na urz¡dzeniu mobilnym - w
formacie neutralnym OBJ.

W trakcie wykonywania dziaªa« projektowych odbywa si¦ komunikacja oraz
wymiana danych pomi¦dzy wszystkimi cz¦±ciami systemu, dlatego te» do jego
dziaªania wymagany jest dost¦p do sieci wewn¦trznej lub internetowej (w zale»-
no±ci od realizowanego scenariusza pracy).

Szczegóªowa architektura systemu przedstawiona zostaªa na rysunku 4.1.

4.2. Interfejsy oraz ±rodowisko programistyczne

Jak zostaªo to zarysowane w rozdziale 4.1, do powi¡zania ró»nych ±rodowisk -
Unity3D oraz Creo Parametric - zastosowane zostaªy ró»ne techniki programi-
styczne. Do uzyskania interakcji z Creo Parametric u»yty zostaª interfejs progra-
mistyczny tej aplikacji w j¦zyku Visual Basic.Net, podczas gdy do utworzenia
aplikacji w ±rodowisku Unity3D u»yty zostaª j¦zyk C#. Pisanie kodu progra-
mistycznego w obydwu przypadkach odbywaªo si¦ w ±rodowisku Visual Studio
Express.

4.2.1 System Creo Parametric1 � Visual Basic Api

Wszystkie dziaªania programistyczne dotycz¡ce u»ycia narz¦dzi VB API autor wy-
konaª w oparciu o instrukcj¦ (PTC, 2015) dostarczan¡ razem z oprogramowaniem
Creo Parametric.

Poradnik opisuje jak u»ywa¢ VB API, które umo»liwia rozwój asynchronicz-
nych aplikacji w j¦zykach VB.Net oraz VBA (Visual Basic for Applications), które
wspóªpracuj¡ z Creo Parametric w oparciu o technologi¦ COM (Component Ob-
ject Model) (MSDN, 2017; Thai, 1999). Zasada dziaªania tych aplikacji opiera
si¦ na uzyskiwaniu dost¦pu do wewn¦trznych komponentów sesji, dzi¦ki czemu
mo»liwa jest edycja modeli. Oprócz tego mo»liwe jest równie»:

� tworzenie formularzy VB.Net, które umo»liwiaj¡ uruchamianie Creo Para-
metric w trybie bez interfejsu gra�cznego (ang. non-graphically), przeka-
zywaniu danych wej±ciowych, wykonywanie mody�kacji na podstawie tych
danych i zwracaniu wyników,

1W momencie rozpocz¦cia pisania pracy najnowsz¡ dost¦pn¡ wersj¡ u»ytego systemu CAx
byªa wersja Creo Parametric 3. W trakcie trwania bada« zostaªa przez producenta wydana
nowsza wersja i w zwi¡zku z tym do kontynuowania prac autor u»yª wªa±nie tej, czyli Creo
Parametric 4. Wymagaªo to wprowadzenia drobnych korekt w Visual Basic Api, lecz nie wpªyn¦ªo
znacz¡co na dziaªanie systemu AR.



4.2 Interfejsy oraz ±rodowisko programistyczne 59

� tworzenie aplikacji VB.Net (które mog¡, ale nie musz¡ posiada¢ wªasnego
interfejsu gra�cznego u»ytkownika) umo»liwiaj¡cych mody�kacj¦ interfejsu
Creo Parametric oraz ustanawianie procesów nasªuchuj¡cych zdarze« w sesji
(ang. event listeners) i przetwarzania ich.

Ograniczenia VB API s¡ nast¦puj¡ce:

� poª¡czenia z Creo Parametric musz¡ by¢ nawi¡zywane tylko i wyª¡cznie
z jednego w¡tku; inne w¡tki mog¡ przetwarza¢ dane niezwi¡zane z Creo
Parametric i przekazywa¢ je do gªównego w¡tku,

� mo»e by¢ tylko jedno aktywne poª¡czenie z sesj¡ Creo Parametric w danym
momencie.

W ramach bada« utworzona zostaªa aplikacja okienkowa, której zadaniem jest:

� uruchamianie oraz zamykanie sesji Creo Parametric,

� nawi¡zywanie poª¡cze« z Creo Parametric w celu:

� wgrywania oraz zapisywania modeli 3D,

� pobierania oraz przekazywania parametrów z modeli 3D,

� wykonywania operacji na modelach,

� komunikacja poprzez protokóª TCP/IP z urz¡dzeniem mobilnym, w tym
odbieranie oraz przekazywanie danych (plików XML oraz modeli 3D).

Zgodnie z zamierzeniem autora aplikacja realizuje zadania automatycznie, nie-
mniej jednak zostaª wykonany interfejs, który sªu»y do wy±wietlania informacji
zwi¡zanych z realizowanymi operacjami. Interfejs ten zostaª przedstawiony na ry-
sunku 4.2. Aplikacja skªada si¦ z dwóch cz¦±ci:

1. cz¦±ci wykonanej w j¦zyku C#, w której zostaª utworzony interfejs gra�czny,
która odpowiada za komunikacj¦ i wymian¦ danych z aplikacj¡ mobiln¡ oraz
za niektóre, mniej zªo»one, operacje realizowane w Creo Parametric, jak np.:

� uruchamianie oraz wyª¡czanie Creo Parametric,

� nawi¡zywanie oraz rozª¡czanie poª¡czenia z instancj¡ Creo Parametric,

� aktualizacje oraz od±wie»enie modelu,

2. cz¦±ci utworzonej w j¦zyku VB.Net, która odpowiada za zªo»one dziaªania
zwi¡zane z operacjami na modelach.

Z uwagi na fakt, »e gªówny proces aplikacji (zwi¡zany z interfejsem gra�cznym) re-
alizowany jest w j¦zyku C#, wszystkie funkcjonalno±ci napisane w j¦zyku VB.Net
s¡ wywoªywane i uruchamiane z tego poziomu.

Do tworzenia aplikacji u»yte, a nast¦pnie zaadaptowane zostaªy przykªadowe
biblioteki dostarczane razem z aplikacj¡ Creo Parametric. Zastosowane zostaªy
biblioteki sªu»¡ce do:

� dodania do modelu pliku UDF (User De�ned Feature) z biblioteki (klasa
pfcFeaturesExamples),

� odczytania oraz wgrania do modelu listy parametrów (klasy: parameters,
PDUtils),

� wgrania oraz wy±wietlenia na ekranie modelu (klasa pfcModelsExamples).
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Rysunek 4.2: Widok interfejsu u»ytkownika aplikacji utworzonej w VB API dla
Creo Parametric z wgranymi parametrami modelu 3D naczynia
Figure 4.2: User interface of application made in VB API for Creo Parametric
with loaded parameters of 3D model of glass container

Pozostaªe - opracowane samodzielnie przez autora - istotne operacje realizo-
wane z u»yciem VB API to:

� odczytywanie pojemno±ci naczynia bezpo±rednio z modelu,

� czyszczenie sesji (usuwanie modelu z pami¦ci),

� zapisywanie modelu we wskazanej lokalizacji,

� zmiana lokalizacji,

� dodawanie zde�niowanych relacji wi¡»¡cych elementy geometryczne modelu,

� eksport modelu parametrycznego do formatu OBJ (do realizacji tej operacji
konieczne byªo opracowanie przez autora stosownego makra i uruchamianie
go z poziomu VB API).

4.2.2 System Unity3D2 � C#

System Unity3D zostaª u»yty do utworzenia aplikacji AR przeznaczonej na urz¡-
dzenia mobilne. Docelowo Unity3D umo»liwia kompilowanie aplikacji na wi¦kszo±¢

2Autor rozpocz¡ª prace nad utworzeniem systemu AR u»ywaj¡c wersji Unity3D w wersji 5.x -
istniaªa wtedy konieczno±¢ pobrania biblioteki programistycznej poszerzonej rzeczywisto±ci Vu-
foria SDK ze strony producenta oraz manualnej jej instalacji w ±rodowisku Unity3D poprzez
funkcjonalno±¢ importowania dodatków (ang. import package). W trakcie post¦pu prac produ-
cent wydaª wersj¦ Unity3D 2017.2, w której biblioteki programistyczne Vuforia SDK zostaªy
programowo zintegrowane i od tego momentu stanowi¡ jednolite ±rodowisko. Autor dokonaª
aktualizacji Unity3D do wersji 2017.2 - wymagaªo to wykonania dodatkowych prac zwi¡za-
nych z tzw. migracj¡ projektu z wersji Vuforia 6.2 do 6.5 (w wyniku zmiany wersji Unity3D)
zgodnie ze scenariuszem �Migrate Unity Project from Vuforia 6.2 to 6.5� opisanym na stro-
nie producenta https://library.vuforia.com/articles/Solution/migrate-vuforia-62-to-65.html. W
wyniku tego dziaªania uzyskano wi¦ksz¡ elastyczno±¢ i nowoczesno±¢ tworzonego systemu.
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b¦d¡cych obecnie w u»yciu platform (patrz rozdziaª 2.3.2), niemniej jednak biblio-
teki poszerzonej rzeczywisto±ci, które zostaªy wgrane do Unity3D jako dodatek,
dziaªaj¡ na trzech platformach: Android, iOS oraz UWP (patrz rozdziaª 2.3.1).

Utworzenie aplikacji obejmowaªo realizacj¦ nast¦puj¡cych dziaªa«:

� utworzenie interfejsu u»ytkownika,

� utworzenie sceny,

� utworzenie kodu programistycznego (tzw. skryptów), który realizuje pod-
stawowe zadania zwi¡zane z dziaªaniem aplikacji.

Utworzenie sceny w ±rodowisku Unity3D polega na wªa±ciwym rozmieszczeniu
oraz powi¡zaniu ze sob¡ obiektów, w tym: elementów interfejsu u»ytkownika, mo-
deli 3D, ±wiateª itd.

W opisywanej aplikacji scena de�niowana byªa do u»ycia w ±rodowisku posze-
rzonej rzeczywisto±ci, wi¦c jej podstawowymi elementami byªy komponenty do-
datku VuforiaSDK: �ARCamera� oraz �ImageTarget� (Vuforia, 2017; PTC, 2017).

Z uwagi na du»¡ obj¦to±¢ i zªo»ono±¢ kodu programistycznego oraz w celu ªa-
twiejszego nim zarz¡dzania, zostaª on podzielony na cz¦±ci (tzw. skrypty), które
sªu»¡ do realizacji okre±lonych zada«. W zwi¡zku z tym zostaªy utworzone nast¦-
puj¡ce autorskie skrypty:

� Nadrz¦dny - w skrypcie tym zde�niowane s¡ reguªy, które sªu»¡ do sterowa-
nia widoczno±ci¡ obiektów interfejsu gra�cznego. Reguªy te oparte s¡ o:

� tzw. wyzwalacze (ang. triggers), które zwi¡zane s¡ ze zdarzeniami, np.
z naci±ni¦ciem przycisku; zdarzenie takie mo»e powodowa¢ rozpocz¦cie
innego zdarzenia, np. ukrycie innego przycisku lub pokazanie menu,

� p¦tle sprawdzaj¡ce, które zawieraj¡ warunki, np.: je±li model 3D naczy-
nia jest kompletny, poka» przycisk aktualizuj¡cy model 3D w systemie
CAx.

� Zarz¡dzaj¡cy kolorami - skrypt zarz¡dzania kolorami umo»liwia dost¦p do
ustawie« cieniowania modeli 3D wy±wietlanych na scenie i umo»liwia edycj¦
kolorów, transparentno±ci oraz innych wªa±ciwo±ci zwi¡zanych z ich wygl¡-
dem.

� Sªu»¡cy do komunikacji ze stacj¡ robocz¡ - zawiera kod odpowiedzialny za
komunikacj¦ z aplikacj¡ dziaªaj¡c¡ na stacji roboczej (zwi¡zan¡ z dziaªa-
niami wykonywanymi w systemie CAx); odpowiada mi¦dzy innymi za uru-
chamianie oraz zamykanie caªego systemu oraz za przesyªanie komend, za
wymian¦ danych z systemem CAx (odbieranie modeli 3D w formacie neu-
tralnym, przesyªanie oraz odbieranie parametrów w formacie xml).

� Zarz¡dzaj¡cy zmian¡ modeli przypisanych do znaczników - w skrypcie tym
zawarty jest kod, który umo»liwia wczytywanie do pami¦ci urz¡dzenia wielu
modeli 3D, które s¡ przypisane do danej klasy znacznika. Nast¦pnie z
poziomu interfejsu u»ytkownika (za pomoc¡ przycisków wy±wietlanych na
ekranie) umo»liwia przeª¡czanie si¦ pomi¦dzy tymi modelami.

� Zarz¡dzaj¡cy struktur¡ oraz spójno±ci¡ modelu naczynia - odpowiada za
rejestrowanie struktury kon�gurowanego naczynia oraz jego atrybutów, a
nast¦pnie zapisanie tych danych do pliku zewn¦trznego (w programowaniu
proces ten nazywany jest serializacj¡ danych).



4.3 Algorytmy dziaªania systemu 63

� Importu oraz eksportu parametrów - skrypt ten zawiera metody, które
umo»liwiaj¡ zapisanie parametrów z systemu AR do pliku zewn¦trznego
(serializacj¦) oraz wczytanie parametrów przesªanych z systemu CAx (dese-
rializacj¦).

� Importu modelu na scen¦ z neutralnego formatu OBJ - do realizacji opera-
cji importu wyeksportowanego z systemu CAx i przesªanego na urz¡dzenie
mobilne modelu 3D w formacie neutralnym OBJ zastosowany zostaª skrypt,
który wykonuje dziaªania zwi¡zane z konwersj¡ danych w postaci ci¡gu zna-
ków (ang. string) na siatk¦ trójk¡tów w formacie natywnym Unity3D. Na-
st¦pnie obecny na scenie model 3D jest usuwany, a zaimportowany model
jest przypisywany do okre±lonego znacznika.

� Zapisu modelu (serializacji modelu do pliku) - do zapisu modelu 3D skon�gu-
rowanego w aplikacji Unity3D u»yty zostaª skrypt, który sªu»y do eksportu
tego modelu do pliku, który jest ci¡giem znaków reprezentuj¡cym pozycje w
przestrzeni wierzchoªków trójk¡tów, odcinków ª¡cz¡cych te wierzchoªki oraz
wspóªrz¦dnych UV.

� Zarz¡dzaj¡cy funkcjonalno±ciami menu przywoªywanego gestem dotykowym
- w skrypcie tym zostaª zde�niowany typ wyliczeniowy (ang. enumeration),
który okre±la kierunki wykonywania gestów (w tym przypadku: przeci¡gni¦-
cie po ekranie w lew¡ i w praw¡ stron¦), a we wbudowanej w Unity3D p¦tli
zostaªy utworzone metody sprawdzaj¡ce czy gesty zostaªy wykonane. Je»eli
zostaª wykonany gest przywoªuj¡cy menu, to odgrywana zostaje animacja,
która powoduje pªynne pojawienie si¦ menu. Gest odwrotny powoduje ukry-
cie menu.

� Okre±laj¡cy reguªy sprawdzaj¡ce - w skrypcie tym zostaªy zawarte reguªy,
które sprawdzaj¡ poprawno±¢ wprowadzanych warto±ci w menu, które sªu»y
do edycji modelu 3D naczynia. Reguªy te uniemo»liwiaj¡ wprowadzenie war-
to±ci parametrów, które nie byªyby zgodne z technologi¡ produkcji naczynia
i mogªyby uniemo»liwi¢ jego wyprodukowanie (np. zbyt du»a wysoko±¢ lub
±rednica).

Skrypty przypisane s¡ do obiektów (którymi mog¡ by¢ wszystkie elementy znaj-
duj¡ce si¦ na scenie) oraz s¡ ze sob¡ na ró»ne sposoby powi¡zane:

� przekazywane s¡ pomi¦dzy nimi dane,

� wywoªywane s¡ metody zawarte w jednym skrypcie z poziomu innych.

Ka»dy model skªada si¦ z elementów skªadowych, które s¡ przypisane do okre±lo-
nego typu znacznika (patrz rozdz. 4.4 i 4.5): korpusu, szyjki, stopy i gªówki.

Do skªadania modeli w Unity3D posªu»ono si¦ funkcjonalno±ci¡ tworzenia in-
stancji (ang. instantiate), która umo»liwia wczytywanie i umieszczanie modeli na
scenie modeli dopiero wtedy, gdy maj¡ by¢ u»yte.

4.3. Algorytmy dziaªania systemu

Gªówne zaªo»enia, na jakich opiera si¦ dziaªanie opisywanego systemu to:
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1. zde�niowany podziaª zada« jakie s¡ realizowane przez poszczególne moduªy,
a wi¦c przez aplikacj¦ mobiln¡, system parametryczny oraz moduª integru-
j¡cy,

2. przepªyw komunikacji w jednym kierunku - od aplikacji mobilnej do mo-
duªu integruj¡cego, a nast¦pnie od moduªu integruj¡cego do systemu para-
metrycznego,

3. przepªyw danych w obydwu kierunkach; ustalony zostaª system komend,
które s¡ przekazywane z aplikacji mobilnej do moduªu integruj¡cego z u»y-
ciem protokoªu komunikacyjnego TCP/IP,

4. aplikacja mobilna peªni w caªym systemie funkcj¦ nadrz¦dn¡, podczas gdy
moduª integruj¡cy po±redniczy w przekazywaniu danych,

5. proces kon�guracji posiada dwie fazy: wst¦pna kon�guracja ksztaªtu oraz
okre±lanie wymiarów,

6. kon�guracja oparta o zde�niowane wcze±niej elementy skªadowe naczynia,
które zapisane zostaªy w dwóch lokalizacjach: pami¦ci urz¡dzenia mobilnego
oraz pami¦ci stacji roboczej; elementy z obydwu lokalizacji odpowiadaj¡
sobie pod wzgl¦dem geometrycznym.

Moduªowa architektura systemu zwi¡zana jest z zadaniami, które s¡ przez niego
realizowane (kon�guracja modeli 3D naczy« szklanych w ±rodowisku poszerzonej
rzeczywisto±ci w dowolnej lokalizacji z udziaªem klienta i równolegªe w peªni zauto-
matyzowane tworzenie modeli parametrycznych), a w zwi¡zku z tym z rodzajem
danych, które przetwarza (modele 3D w formacie OBJ, modele parametryczne,
atrybuty modeli naczy«).

Ka»demu moduªowi zostaªy przypisane okre±lone zadania, które ma realizo-
wa¢. Tak wi¦c w aplikacji mobilnej realizowane s¡ zadania zwi¡zane z:

1. wy±wietlaniem modeli w ±rodowisku poszerzonej rzeczywisto±ci,

2. ª¡czeniem cz¦±ci naczynia w caªo±¢,

3. prezentacj¡ oraz edycj¡ parametrów naczynia,

4. przekazywaniem informacji o uruchomieniu lub zamkni¦ciu systemu para-
metrycznego,

5. przekazywaniem parametrów w postaci pliku w formacie xml do moduªu
integracyjnego.

Gªówne operacje wykonywane przez moduª integruj¡cy zwi¡zane s¡ z odbiera-
niem komend i uruchamianiem zada« w systemie parametrycznym, jak równie»
z po±redniczeniem w wymianie danych pomi¦dzy aplikacj¡ mobiln¡, a systemem
parametrycznym.

W module integruj¡cym zostaª równie» zaimplementowany sªownik, który
sªu»y do tªumaczenia parametrów zapisanych w formacie xml na form¦, która
jest przekazywana do Creo Parametric, jak równie» w drug¡ stron¦ - odczytuje
parametry z Creo Parametric i zapisuje je do formatu xml.
Sªownik komend skªada si¦ z nast¦puj¡cych polece«:

� START
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� STRUKTURA

� AKTUALIZUJ MODEL

� ZAPISZ

� WGRAJ

� KONIEC

Komenda START powoduje uruchomienie na stacji roboczej systemu Creo Para-
metric, a komenda KONIEC jego zamkni¦cie.

Komenda STRUKTURA powoduje uruchomienie szeregu nast¦puj¡cych po
sobie operacji:

1. odczyt i zapis pliku xml ze struktur¡ naczynia,

2. wgranie w Creo Paremetric szablonu wedªug pliku xml i wczytanie parame-
trów do tabeli moduªu integracyjnego,

3. wczytanie parametrów do wgranego szablonu oraz jego aktualizacj¦,

4. zªo»enie naczynia ze zde�niowanych w pliku xml modeli zapisanych jako
parametryczne cechy postaciowe naczynia zde�niowane przez u»ytkownika
(ang. user de�ned features, UDF), dynamiczne utworzenie relacji wi¡»¡cych
wstawiane elementy z szablonem, propagacja parametrów z szablonu na
komponenty, a nast¦pnie aktualizacja szablonów z nowymi parametrami,

5. eksport kompletnego modelu do formatu neutralnego OBJ,

6. pobranie danych z modelu i zapisanie ich do formatu xml,

7. przesªanie modelu w formacie neutralnym OBJ do urz¡dzenia mobilnego,

8. przesªanie pliku xml z parametrami do urz¡dzenia mobilnego.

Przebieg procesu zwi¡zanego z wykonywaniem operacji uruchamianych komend¡
STRUKTURA pokazany zostaª na rys. 4.3.

Komenda AKTUALIZUJ MODEL powoduje uruchomienie nast¦puj¡cych
operacji:

1. odbieranie pliku ze struktur¡ modelu naczynia w formacie xml z urz¡dzenia
mobilnego,

2. czyszczenie tabeli moduªu integracyjnego, wgranie parametrów do tabeli
oraz do modelu,

3. aktualizacja modelu z nowymi parametrami,

4. eksport zaktualizowanego modelu do formatu neutralnego OBJ,

5. pobranie danych z modelu i zapisanie ich do formatu xml,

6. przesªanie modelu w formacie neutralnym OBJ do urz¡dzenia mobilnego,

7. przesªanie pliku xml z parametrami do urz¡dzenia mobilnego.

Przebieg procesu zwi¡zanego z wykonywaniem operacji uruchamianych komend¡
AKTUALIZUJ MODEL pokazany zostaª na rys. 4.4.

Komenda ZAPISZ powoduje zapisanie modelu, a komendaWGRAJ jego wczy-
tanie i wy±wietlenie na ekranie.
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Rysunek 4.3: Schemat przebiegu procesu uruchomionego komend¡ STRUKTURA
Figure 4.3: Schema of the process started with the STRUKTURA command

Rysunek 4.4: Schemat przebiegu procesu uruchomionego komend¡ AKTUALIZUJ
MODEL
Figure 4.4: Schema of the process started with the AKTUALIZUJ MODEL com-
mand

4.4. Modele parametryczne naczy« szklanych

Opracowane modele parametryczne mo»na podzieli¢ na dwie grupy:

1. szablony (ang. templates),

2. parametryczne cechy postaciowe naczynia zde�niowane przez u»ytkownika.

Szablony zostaªy opracowane jako modele szkieletowe zawieraj¡ce dane cz¦±ci na-
czynia:
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� model 3D korpusu,

� struktur¦ geometryczn¡ - w postaci ukªadów wspóªrz¦dnych, pªaszczyzn oraz
punktów,

� prede�niowane parametry modelu 3D naczynia (odzwierciedlaj¡ce wybrane
wymiary geometryczne oraz mas¦ i pojemno±¢).

Do celów bada« opracowane zostaªy trzy modele korpusów:

1. walcowy bez pola etykietowego (rys. 4.5, lista parametrów oraz relacji mo-
delu 3D - tabela 4.1),

2. walcowy z polem etykietowym,

3. sto»kowy z polem etykietowym.

Rysunek 4.5: Szablon zawieraj¡cy korpus walcowy bez pola etykietowego z wi-
docznym drzewem topologicznym oraz parametrami
Figure 4.5: Template containing included cylindrical body without label area of
the 3D model of a container, with visible topological tree and parameters

Model szkieletowy stanowi struktur¦ geometryczn¡ do pozostaªych cz¦±ci na-
czynia, które b¦d¡ kon�gurowane. Role elementów szkieletu s¡ nast¦puj¡ce:

1. ukªady wspóªrz¦dnych sªu»¡ do de�niowania poªo»enia cz¦±ci naczynia,
które b¦d¡ wstawiane,

2. pªaszczyzny s¡ elementami wi¡»¡cymi - odpowiedniki tych pªaszczyzn znaj-
duj¡ si¦ we wstawianych cz¦±ciach i po wstawieniu s¡ wi¡zane poprzez rela-
cje,

3. punkty oraz powi¡zane relacjami pªaszczyzny s¡ elementami steruj¡cymi
postaci¡ geometryczn¡ modelu naczynia.
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Tablica 4.1: Lista parametrów razem z ich warto±ciami oraz relacji modelu para-
metrycznego 3D (rys. 4.5) (zachowano oryginalne nazewnictwo systemu CAx)
Table 4.1: List of parameters with their values and relations of parametric 3D
model (�g. 4.5) (the original naming of the CAx system was preserved)

Lista parametrów modelu parametrycznego 3D

Nazwa parametru Warto±¢

WYSOKOSC_CALKOWITA 150.00
SREDNICA 50.00
POLOZENIE_GORNEJ_POW_STYKU 45.00
POLOZENIE_DOLNEJ_POW_STYKU 12.00
SREDNICA_STANIA 38.00
MASA_OPAKOWANIA 180.00
DOLNA_SREDNICA_PIERSI 50.00
WYSOKOSC_SZYJKI 50.00
SREDNICA_SZYJKI 20.00
WYSOKOSC_STOPY 12.00
GORNA_SREDNICA_STOPY 50.00
SR_STANIA 36.00
SREDNICA_SZYJKI_GLOWKI 20.00
WYS_GLOWKI 14.00
WYSOKOSC_PIERSI 50.00
SREDNICA_PIERSI 50.00

Lista relacji wi¡»¡cych parametry w parametrycznym modelu 3D

D90 = WYSOKOSC_CALKOWITA
D97 = POLOZENIE_GORNEJ_POW_STYKU
D92 = POLOZENIE_DOLNEJ_POW_STYKU

DG=SREDNICA
DD = DG

Prede�niowane parametry szablonu zwi¡zane s¡ z wymiarami gabarytowymi na-
czynia, które s¡ niezale»ne od jego cz¦±ci skªadowych (jak np. wysoko±¢ caªkowita,
±rednica maksymalna itd.) lub z jego wªa±ciwo±ciami �zycznymi (np. masa, g¦-
sto±¢ itd.).

Przykªad szablonu z widoczn¡ struktur¡ drzewa operacji zostaª pokazany na
rysunku 4.6.

Parametryczne cechy postaciowe modelu naczynia s¡ jego cz¦±ciami utwo-
rzonymi jako osobne modele 3D, posiadaj¡ce zde�niowan¡ struktur¦ drzewa
topologicznego oraz parametry postaci geometrycznej. Dodatkowo do ka»dej
parametrycznej cechy postaciowej zostaªy opracowane relacje logiczne, które
powoduj¡ aktualizacj¦ jej wymiarów w relacji do warto±ci wymiarów innych
cz¦±ci modelu naczynia, z którymi ma wspóªpracowa¢. Relacje te s¡ warunkami
w postaci:

Je»eli [(wymiarD1 > x) ∧ (wymiarD2 > Y )] => [(wymiarD3 =
w) ∧ (wymiarD4 = z) ∧ ...]

Warunki zostaªy ustanowione dla przedziaªów warto±ci gªównych wymiarów
naczynia, np. dla ±rednicy caªkowitej, wysoko±ci szyjki, wysoko±ci caªkowitej
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Rysunek 4.6: Szablon z widoczn¡ struktur¡ geometryczn¡ modelu 3D oraz drze-
wem topologicznym
Figure 4.6: Template with geometric structure of a 3D model and model tree
visible

naczynia itd. W efekcie po przekroczeniu pewnej zaªo»onej warto±ci danego
wymiaru (np. ±rednicy caªkowitej), warto±ci parametrów cz¦±ci naczynia, które
nie s¡ sterowane bezpo±rednio z interfejsu systemu (np. warto±ci promieni
zaokr¡gle« szyjki, k¡ty pochylenia szyjki, zaokr¡glenie stopy przy podstawie itd.)
s¡ aktualizowane i ich warto±ci w zale»no±ci od potrzeby odpowiednio zwi¦kszane
lub zmniejszane.

Zarówno posta¢ warunków logicznych jak i przedziaªy, w których odbywaj¡
si¦ zmiany warto±ci parametrów, zostaªy opracowane przez autora empirycznie,
gdy» s¡ one zale»ne od postaci geometrycznej danej cz¦±ci oraz od stopnia jej
zªo»ono±ci.

Do celów bada« zostaªy opracowane nast¦puj¡ce parametryczne cechy posta-
ciowe naczynia zde�niowane przez u»ytkownika (ich rysunki zostaªy zawarte w
zaª¡czniku A):

1. gªówka,

(a) koronowa (rys. A.1a),

(b) gwintowana (rys. A.1b),

(c) pod korek (rys. A.1c).

2. szyjka,

(a) do piwa (rys. A.2),

(b) do wina (rys. A.3),
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(c) do soku (rys. A.4),

(d) do szampana (rys. A.5),

(e) do wódki (rys. A.6),

(f) do farmaceutyków (rys. A.7).

3. stopa,

(a) z promieniem okr¡gªym (rys. A.8),

(b) ze sto»kiem (rys. A.9).

Parametryczne cechy postaciowe naczynia de�niowane przez u»ytkownika jako
modele 3D nie ró»ni¡ si¦ od standardowych modeli parametrycznych, natomiast
nale»y przy ich de�niowaniu ±ci±le przestrzega¢ pewnych zasad. Procedur¦ ich
tworzenia nale»y rozpocz¡¢ na wcze±niej utworzonym fragmencie modelu. Pierw-
sz¡ operacj¡ powinno by¢ utworzenie ukªadu wspóªrz¦dnych. Wszystkie kolejno
tworzone elementy geometryczne powinny by¢ zwi¡zane tylko z tym ukªadem lub
ze sob¡ wzajemnie. Nast¦pnie nale»y tak zde�niowany fragment modelu wyeks-
portowa¢ jako parametryczn¡ cech¦ postaciow¡ (wedªug ±ci±le okre±lonej w danym
systemie parametrycznym procedury) i zapisa¢ w bibliotece.

4.5. Dobór znaczników

Projektuj¡c znaczniki poszerzonej rzeczywisto±ci autor kierowaª si¦ zasadami opi-
sanymi w rozdziale 2.3.1. Do utworzenia znaczników zostaªa u»yta aplikacja gra-
�czna GIMP.

Autor po przeprowadzeniu prób empirycznych doszedª do wniosku, »e najlepiej
sprawdza si¦ generowanie losowych wzorów z u»yciem funkcjonalno±ci programu
GIMP o nazwie: Script-fu: Kamu�a» (która zagnie»d»ona jest w grupie narz¦dzi
o nazwie Dese«). U»ycie biaªego oraz czarnego koloru (oprócz trzeciego, który
jest dowolny i wpªywa na atrakcyjno±¢ wizualn¡) zapewnia wªa±ciwy kontrast.
Algorytmy tego narz¦dzia zapewniaj¡ mo»liwo±¢ wygenerowania niesko«czonej
liczby unikalnych znaczników.

Na wygenerowane znaczniki zostaªy naªo»one jednolicie czarne ksztaªty cz¦±ci
naczynia, które umo»liwiaj¡ odró»nienie, który model 3D naczynia jest przypisany
do danego znacznika. Na gªównym znaczniku, który jest u»ywany do kon�guro-
wania naczynia, zostaª umieszczony ksztaªt caªego naczynia.

Znaczniki w swojej ostatecznej formie zostaªy pokazane na rysunkach 4.7a,
4.7b, 4.7c i 4.7d.

Wszystkie cztery znaczniki uzyskaªy najwy»sz¡ ocen¦ przyznawan¡ przez na-
rz¦dzie Target Manager na portalu developerskim Vuforia (rys. 4.8). Na rysunku
4.9 zostaª pokazany widok jednego ze znaczników z zaznaczeniem rozpoznanych
cech charakterystycznych. Tak du»a liczba cech charakterystycznych sprawia, »e
system z ªatwo±ci¡ rozpoznaje znacznik. Czas oczekiwania na rozpoznanie jest
bardzo krótki - poni»ej 1 s. Du»o mniejsze znaczenie maj¡ takie czynniki jak:
warunki o±wietlenia i jako±¢ kamery (rozdzielczo±¢ matrycy, jasno±¢ obiektywu).
Sam proces ±ledzenia równie» przebiega sprawniej - rejestrowanie znacznika mo»e
odbywa¢ si¦ pod du»o wi¦kszym k¡tem.

Reasumuj¡c, w przypadku wªa±ciwie opracowanych znaczników proces kon�-
guracji przebiega bardzo stabilnie.
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(a) (b) (c) (d)

Rysunek 4.7: Finalna forma znaczników, do których przypisane s¡ modele 3D
poszczególnych cz¦±ci naczynia: a) korpus (gªówny znacznik), b) gªówka, c) stopa,
d) szyjka
Figure 4.7: The �nal form of AR markers to which 3D models of particular parts
of container was assigned: a) body (main AR marker) , b) �nish, c) heel, d) neck

Rysunek 4.8: Ocena znaczników przyznana przez narz¦dzie Target Manager na
portalu developerskim Vuforia
Figure 4.8: Marker assessment granted by Target Manager tool on Vuforia devel-
oper portal

4.6. Gra�czny interfejs u»ytkownika aplikacji AR

Do tworzenia interfejsu u»ytkownika (ang. user interface, UI) w ±rodowisku
Unity3D sªu»¡ narz¦dzia z grupy UI. Podstawowym elementem, na bazie którego
s¡ tworzone pozostaªe elementy jest obiekt, którego nazw¦ mo»na przetªumaczy¢
jako: pªótno (ang. Canvas). Pªótno jest obszarem, w obr¦bie którego s¡ umiesz-
czane pozostaªe elementy skªadaj¡ce si¦ na interfejs u»ytkownika. W strukturze
zale»no±ci rodzic-dziecko, wszystkie elementy interfejsu u»ytkownika, które znaj-
duj¡ si¦ na danym pªótnie musz¡ by¢ jego dzie¢mi (Unity, 2017).

Najwa»niejszym ustawieniem interfejsu u»ytkownika, które jest de�niowane w
obiekcie �pªótno� jest ustawienie rozdzielczo±ci ekranu oraz - co si¦ z tym wi¡»e
- sposobu skalowania obiektów interfejsu u»ytkownika, podczas wy±wietlania na
ekranach o ró»nych rozdzielczo±ciach. Z uwagi na du»¡ ró»norodno±¢ dost¦pnych
na rynku urz¡dze«, wspóªczesne gry i aplikacje musz¡ wspiera¢ szeroki zakres
rozdzielczo±ci ekranu, a interfejsy u»ytkownika musz¡ by¢ projektowane w taki
sposób, »eby si¦ do nich ªatwo adaptowaªy (jak równie» do ró»nych proporcji
ekranów). Cz¦sto zachodzi te» potrzeba wy±wietlania zarówno w orientacji ekranu
pionowej jak i poziomej. Sªu»¡ do tego celu dwa narz¦dzia: kotwica (ang. anchor)
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Rysunek 4.9: Widok na jeden ze znaczników z zaznaczeniem rozpoznanych cech
charakterystycznych
Figure 4.9: One of the markers with marked recognized features

oraz komponent skalowania (ang. scaler component).
Domy±lnie elementy interfejsu u»ytkownika s¡ zakotwiczone do geometrycz-

nego ±rodka pªótna, co oznacza, »e b¦d¡ one zachowywaªy staª¡ odlegªo±¢ od
niego. W przypadku zmiany rozdzielczo±ci (w zwi¡zku z - na przykªad - zmian¡
proporcji ekranu) elementy mog¡ nawet w skrajnym przypadku znale¹¢ si¦ poza
pªótnem. Przypadek taki zostaª pokazany na rysunku 4.10.
Narz¦dzie kotwica umo»liwia zde�niowanie elementów interfejsu u»ytkownika - w
omawianym przypadku s¡ to przyciski - w powi¡zaniu z naro»nikami pªótna, w
blisko±ci których te elementy si¦ znajduj¡. W zwi¡zku z tym przycisk, który po
zmianie orientacji znalazª si¦ poza ekranem powinien zosta¢ zwi¡zany kotwic¡ z le-
wym górnym rogiem pªótna. Operacje de�niowania rozmieszczenia oraz kotwicze-
nia elementów interfejsu u»ytkownika powinny by¢ wykonywane w rozdzielczo±ci,
przy której te elementy najlepiej si¦ prezentuj¡. Analogicznie dwa dolne przyciski
powinny zosta¢ zakotwiczone do lewego dolnego i prawego dolnego rogu pªótna.
Po wªa±ciwym zakotwiczeniu elementy po zmianie orientacji ekranu znajduj¡ si¦
we wªa±ciwych miejscach, co zostaªo pokazane na rysunku 4.11.

Po zmianie natywnej rozdzielczo±ci wy±wietlania elementy interfejsu u»ytkow-
nika zachowuj¡ swoje poªo»enie, niemniej jednak z uwagi na fakt, »e zachowuj¡
swoj¡ wielko±¢ wyra»on¡ w pikselach, mog¡ by¢ wy±wietlane jako zbyt du»e lub
zbyt maªe w odniesieniu do wielko±ci ekranu. Z reguªy jest to niepo»¡dane, gdy»
w takiej sytuacji elementy mog¡ sta¢ si¦ sªabo widoczne (przy du»o wi¦kszych
rozdzielczo±ciach) lub mog¡ si¦ na siebie nakªada¢ (przy du»o mniejszych roz-
dzielczo±ciach). Ta druga sytuacja zostaªa pokazana na rysunku 4.12.

Prawidªowo zde�niowany interfejs u»ytkownika powinien zapewnia¢ skalowa-
nie wszystkich elementów w taki sposób, »eby w rozpatrywanym przypadku ele-
menty te byªy pomniejszane w takim samym stopniu, w jakim natywna rozdziel-
czo±¢ ekranu zostaªa zmniejszona. Innymi sªowy skala przycisków powinna pod¡-
»a¢ za wielko±ci¡ ekranu oraz jego rozdzielczo±ci¡ natywn¡.

Ostatnim ustawieniem, które nale»y zde�niowa¢ jest wspóªczynnik, który na-
zywa si¦: dopasowanie (ang. match). Okre±la on wedªug którego boku ekranu ma
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Rysunek 4.10: Elementy interfejsu u»ytkownika zakotwiczone w ±rodku pªótna po
zmianie proporcji ekranu znalazªy si¦ poza jego obszarem (obszar ekranu stanowi
prostok¡t wypeªniony ciemnym kolorem): a) orientacja pionowa, b) orientacja
pozioma
Figure 4.10: UI elements anchored to the center of canvas will be outside of canvas
after changing resolution to a di�erent aspect ratio (screen area is marked with
dimmed colour): a) vertical screen orientation, b) horizontal screen orientation

Rysunek 4.11: Elementy interfejsu u»ytkownika zakotwiczone we wªa±ciwych miej-
scach pªótna po zmianie proporcji ekranu zachowuj¡ swoje poªo»enie (obszar
ekranu stanowi prostok¡t wypeªniony ciemnym kolorem): a) orientacja pionowa,
b) orientacja pozioma
Figure 4.11: UI elements anchored to their respective corners stick to them when
changing the resolution to a di�erent aspect ratio (screen area is marked with
dimmed colour): a) vertical screen orientation, b) horizontal screen orientation

si¦ odbywa¢ skalowanie. Ustawienie 0 oznacza, »e b¦dzie si¦ odbywaªo wedªug
szeroko±ci, podczas gdy 1 - wedªug wysoko±ci. Wpisanie warto±ci 0,5 sprawi, »e
system b¦dzie porównywaª zarówno szeroko±¢ jak i wysoko±¢ ekranu do okre±lonej
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Rysunek 4.12: Elementy interfejsu u»ytkownika nie s¡ skalowane do natywnej
rozdzielczo±ci ekranu (obszar ekranu stanowi prostok¡t wypeªniony ciemnym ko-
lorem)
Figure 4.12: UI elements keep their original size as speci�ed in pixels (screen area
is marked with dimmed colour)

rozdzielczo±ci referencyjnej. Ustawienie dopasowania ma szczególne znaczenie w
przypadku zmieniaj¡cej si¦ orientacji ekranu z pionowej na poziom¡. Dla przy-
kªadu ekran o rozdzielczo±ci natywnej okre±lonej w standardzie FullHD ma roz-
dzielczo±¢ w orientacji pionowej: 1080x1920, podczas gdy w orientacji poziomej:
1920x1080. Przy ustawieniu dopasowania na warto±¢ 0, elementy interfejsu u»yt-
kownika zostaªy by proporcjonalnie powi¦kszone (warto±¢ rozdzielczo±ci szeroko-
±ci ekranu zwi¦kszyªa si¦), podczas gdy powinna pozosta¢ niezmieniona. Przykªad
prawidªowo zde�niowanych ustawie« skalowania zostaª pokazany na rysunku 4.13
(Unity, 2017).
Aplikacja poszerzonej rzeczywisto±ci, która jest obiektem pracy zostaªa utworzona
w obr¦bie jednej sceny, a interfejs u»ytkownika zostaª utworzony z u»yciem wielu
obiektów typu pªótno, na których umieszczone zostaªy pozostaªe elementy:

� Menu startowe,

� Menu gªównego interfejsu u»ywania programu,

� Menu wyboru i zmiany modelu przypisanego do znacznika,

� Menu wpisywania parametrów modelu,

� Menu informacyjne dynamicznie wywoªywane gestem dotykowym,

� Menu komunikatów systemu, zapisu modelu oraz eksploratora plików.

Widok na ekran startowy aplikacji zostaª pokazany na rysunku 4.14.
Na tym ekranie widoczne s¡ cztery przyciski:

� START - sªu»y do uruchamiania aplikacji poszerzonej rzeczywisto±ci,

� ZAPISZ - sªu»y do zapisywania projektu (skon�gurowanego modelu 3D na-
czynia); przycisk ten w pocz¡tkowej fazie jest nieaktywny - uaktywnia si¦
w chwili, gdy zªo»one s¡ wszystkie elementy naczynia.
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Rysunek 4.13: Elementy interfejsu u»ytkownika skalowane we wªa±ciwy sposób dla
ró»nej wielko±ci oraz ró»nej orientacji ekranu (obszar ekranu stanowi prostok¡t
wypeªniony ciemnym kolorem)
Figure 4.13: UI elements are scaled in a proper way for di�erent sizes and di�erent
aspect ratios (screen area is marked with dimmed colour)

� WGRAJ - sªu»y do wczytywania zapisanych projektów (skon�gurowanych
modeli 3D naczy«) z pami¦ci urz¡dzenia mobilnego,

� KONIEC - sªu»y do zamykania aplikacji.

Oprócz opisanych przycisków, na ekranie startowym widoczna jest równie» w
lewym dolnym rogu ikona kontrolna, która informuje o tym, czy aplikacja mobilna
jest poª¡czona z systemem CAx. W przypadku braku poª¡czenia wy±wietlana jest
ikona koloru czerwonego, a po nawi¡zaniu poª¡czenia zmienia ona kolor na zielony.

Gdy u»ytkownik w trakcie kon�guracji naczynia przejdzie do ekranu starto-
wego wy±wietlana jest równie» w prawym dolnym rogu ikona, która umo»liwia
powrót do wcze±niejszego ekranu i kontynuacj¦ pracy. Na rysunku 4.15 zostaªo
pokazane gªówne menu systemu. Z poziomu tego menu dost¦pne s¡:

� przyciski sªu»¡ce do kon�guracji naczynia:

� przycisk �Stopa� - sªu»¡cy do wstawiania stopy naczynia,

� przycisk �Szyjka� - sªu»¡cy do wstawiania szyjki naczynia,

� przycisk �Gªówka� - analogicznie do dwóch poprzednich - sªu»y do wsta-
wiania szyjki naczynia. Przycisk w pocz¡tkowej fazie jest niewidoczny
i pojawia si¦ dopiero po wstawieniu szyjki.

� przycisk wywoªuj¡cy menu zmiany modelu przypisanego do znacznika,

� przycisk pokazuj¡cy podmenu sªu»¡ce do zmiany koloru modelu 3D naczy-
nia; po wybraniu przycisku podpisanego nazw¡ danego koloru, przypisywany
jest on do wszystkich modeli 3D na scenie.

� przycisk �Generuj CAD�, który pocz¡tkowo jest ukryty i jest pokazywany
w momencie, w którym skon�gurowane jest caªe naczynie. Wybranie tego
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Rysunek 4.14: Widok ekranu startowego interfejsu aplikacji poszerzonej rzeczywi-
sto±ci
Figure 4.14: Start screen of augmented reality application's UI

przycisku powoduje utworzenie skon�gurowanego modelu w systemie CAD,
powrotne przesªanie go do aplikacji AR i wy±wietlenie na scenie na gªównym
znaczniku.

� przycisk powrotu do menu startowego,

� ikona informuj¡ca o stanie poª¡czenia z systemem CAx.

Rysunek 4.15: Widok gªównego menu pracy aplikacji poszerzonej rzeczywisto±ci
Figure 4.15: Main menu of augmented reality application
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Po wybraniu przycisku zmiany modelu przypisanego do znacznika mamy mo»-
liwo±¢ wyboru, w obr¦bie której cz¦±ci (którego znacznika) chcemy dokonywa¢
zmiany. Po dokonaniu tego wyboru pojawiaj¡ si¦ przyciski, które umo»liwiaj¡
zmian¦ przypisanych do wybranego znacznika modeli 3D stanowi¡cych cz¦±ci na-
czynia. Na przyciskach jest prezentowana równie» informacja (w postaci warto±ci
liczbowej) ile modeli 3D jest jeszcze mo»liwych do wybrania. Ekran zmiany mo-
delu widoczny jest na rysunku 4.16.

Rysunek 4.16: Widok menu zmiany modelu 3D przypisanego do znacznika apli-
kacji poszerzonej rzeczywisto±ci
Figure 4.16: Menu of changing 3D model assigned to a marker of augmented
reality application

Po skon�gurowaniu naczynia i wybraniu z menu przycisku �Generuj CAD�
przyciski sªu»¡ce do kon�guracji zostaj¡ ukryte, a zostaje pokazany przycisk �Pa-
rametry�, który umo»liwia edycj¦ modelu 3D. Wst¦pne skon�gurowanie naczynia
mo»liwe jest w trybie o�-line (bez udziaªu systemu CAD), jednak aktualizacja
oraz edycja modelu mo»e by¢ wykonana tylko i wyª¡cznie w trybie on-line - z
udziaªem systemu CAD. Od tego etapu jest równie» mo»liwy zapis modelu w
pami¦ci urz¡dzenia.

Po wybraniu przycisku �Parametry� zaprezentowane zostaje menu, w którym
mo»liwe jest wpisanie wymiarów i przebudowanie wedªug nich modelu 3D na-
czynia. Po wpisaniu i zatwierdzeniu model jest aktualizowany na scenie. Menu
wpisywania parametrów zostaªo pokazane na rysunku 4.17.

W dowolnym momencie projektowania u»ytkownik mo»e - u»ywaj¡c gestu
przeci¡gni¦cia palcem po ekranie - wywoªa¢ menu, na którym s¡ prezentowane
dane geometryczne oraz masa i aktualna pojemno±¢ naczynia. Menu informacyjne
dynamicznie wywoªywane gestem dotykowym zostaªo pokazane na rysunku 4.18.

Na rysunkach 4.19 oraz 4.20 widoczne s¡: menu zapisu modelu 3D oraz okno
eksploratora plików sªu»¡ce do wczytywania zapisanych modeli 3D.

�rodowisko Unity3D nie posiada wbudowanego narz¦dzia do tworzenia eks-
ploratora plików (w odró»nieniu do np. ±rodowiska Visual Studio), w zwi¡zku z
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Rysunek 4.17: Widok menu wpisywania parametrów modelu 3D aplikacji posze-
rzonej rzeczywisto±ci
Figure 4.17: 3D model parameters input menu of augmented reality applications

Rysunek 4.18 Menu informacyjne dynamicznie wywoªywane gestem dotykowym
Figure 4.18 Information menu dynamically called with a touch gesture
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Rysunek 4.19: Widok na okno zapisu modelu 3D aplikacji poszerzonej rzeczywi-
sto±ci
Figure 4.19: Window of saving 3D model of augmented reality application

Rysunek 4.20: Widok na okno eksploratora plików sªu»¡cego do wczytywania za-
pisanych modeli 3D aplikacji poszerzonej rzeczywisto±ci (w polu pomi¦dzy przy-
ciskami �Zamknij� i �Otwórz� wy±wietlana jest nazwa wybranego modelu)
Figure 4.20: File explorer window used for loading saved 3D models of augmented
reality application (chosen model name is displayed in the �eld between "Zamknij"
and "Otwórz" buttons)

czym w celu utworzenia tego menu konieczne byªo u»ycie wªasnych metod progra-
mistycznych (mi¦dzy innymi dynamicznego tworzenia listy obiektów wczytanych
z wybranej lokalizacji).
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Widoczno±¢ poszczególnych obiektów typu pªótno, jak równie» przycisków oraz
innych elementów informacyjnych jest ustalana za pomoc¡ zmiennych logicznych
typu bool (potocznie nazywanych w programowaniu przeª¡cznikami) i jest zale»na
od kontekstu pracy w systemie oraz od etapu, na którym znajduje si¦ proces
projektowania.

Kompletny schemat logiki interfejsu u»ytkownika systemu AR zostaª pokazany
na rysunku 4.21.

4.7. Podsumowanie

W rozdziale opisana zostaªa architektura systemu wspomagania projektowania
naczy« szklanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowane interfejsy
programistyczne u»yte do uzyskania okre±lonych funkcjonalno±ci po stronie sys-
temu CAD oraz Unity3D, jak równie» na algorytmy dziaªania systemu i operacje,
które mo»e on realizowa¢. Przedstawione zostaªy równie» sposoby opracowania
modeli parametrycznych oraz znaczników, które zostaªy zastosowane w systemie.
Finalnie opisany zostaª interfejs gra�czny u»ytkownika aplikacji AR oraz przeana-
lizowane zostaªy jego funkcje i mo»liwo±ci.

Idea dziaªania systemu przedstawiona zostaªa na rysunku 4.22.
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Rysunek 4.22: Idea dziaªania systemu i jego wybrane komponenty skªadowe: a)
stacja robocza z systemem CAD, b) urz¡dzenie mobilne z systemem AR, c) znacz-
niki AR, d) wirtualny model naczynia po±ród dwóch rzeczywistych naczy«.
Figure 4.22: Idea of system operation and its selected components: a) workstation
with CAD system, b) mobile device with AR system, c) AR markers, d) virtual
3D model of the container between two physical containers.



Rozdziaª 5

Implementacja metody i jej

zastosowania

W rozdziale tym przedstawiono mo»liwo±ci opracowanego systemu do wspomaga-
nia u»ytkowników w procesie projektowania naczy« szklanych wedªug proponowa-
nej metody (opisanej w rozdziale 3.). Przeanalizowane zostaªy obszary zastosowa«
opracowanej przez autora metody, opisane zostaªy mo»liwe do zrealizowania dzia-
ªania, jak równie» przedstawione zostaªy wybrane scenariusze post¦powania.

Szczególn¡ uwag¦ zwrócono na cechy systemu decyduj¡ce o jego przydatno±ci
do wspomagania wspomnianego procesu.

5.1. Obszary zastosowania metody

Opracowana metoda powinna umo»liwia¢ wspomaganie u»ytkowników w realizacji
zada« w ramach nast¦puj¡cych etapów procesu opracowania ±rodka technicznego:

1. koncypowania, w zakresie m.in.:

� rozmów wst¦pnych z klientem w zakresie opracowania i wyboru opty-
malnych koncepcji,

� zebrania wymaga« dotycz¡cych nowego projektu od klienta,

� wyboru i porównania wariantów modeli naczy« widocznych w otocze-
niu istniej¡cych produktów,

2. projektowania i kon�guracji w ±rodowisku AR, w zakresie m.in.:

� opracowania projektu oraz przeprowadzenia analiz dotycz¡cych wy-
gl¡du i ksztaªtu przy aktywnym udziale klienta,

� szybkiego opracowania wielu nowych wariantów i prezentacja ich w
otoczeniu ±wiata rzeczywistego (np. w otoczeniu innych istniej¡cych
naczy« szklanych),

� szybkiego wprowadzania zmian do nowych lub istniej¡cych modeli 3D
naczy«,

� analizy i oceny opracowywanych modeli 3D w docelowych kontekstach,
gdzie b¦dzie wyst¦powaª �nalny produkt, np. na póªce sklepowej, na
stole, na witrynie sklepowej, w skrzynce transportowej, w kartonie itd.,

� odtworzenia istniej¡cych projektów, do których nie istnieje dokumen-
tacja cyfrowa w postaci modeli 3D,
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� skrócenia czasu tworzenia modelu parametrycznego w biurze konstruk-
cyjnym,

3. potwierdzenia i szybszej akceptacji wymaga« oraz �nalnego projektu

� po stronie zamawiaj¡cego, w tym mo»liwo±¢ prezentacji opracowanego
projektu bez konieczno±ci zamawiania �zycznych prototypów,

� po stronie producenta, w tym mo»liwo±¢ oceny i przeprowadzenia ana-
liz w ró»nych etapach procesu produkcyjnego z u»yciem modelu 3D
wy±wietlanego w danym kontek±cie na tle ±wiata rzeczywistego, np. na
linii produkcyjnej, na wydziale pakowania itp.

W istniej¡cych obecnie procesach gªównym medium, za pomoc¡ którego prze-
kazywana jest informacja o opracowywanym projekcie jest dokumentacja 2D w
postaci rysunków technicznych przekazywanych drog¡ elektroniczn¡ lub w wersji
papierowej. Najcz¦±ciej na tych rysunkach oprócz rzutów zawieraj¡cych szczegó-
ªowe wymiary prezentowany jest równie» pogl¡dowy widok modelu 3D naczynia.
Na tej podstawie zamawiaj¡cy zobligowany jest do dokonania wst¦pnej akceptacji
lub odrzucenia projektu.

Coraz cz¦±ciej razem z dokumentacj¡ 2D przekazywane s¡ modele 3D w po-
staci niekomercyjnych formatów, np. pdf 3D lub 3DXML. Umo»liwia to zamawia-
j¡cemu wy±wietlenie i ocen¦ modelu 3D z u»yciem wªasnego komputera.

Czasami organizowane s¡ sesje z udziaªem konstruktora prowadz¡cego, zama-
wiaj¡cego oraz innych osób zaanga»owanych w rozwój projektu. Zamawiaj¡cy ma
wówczas mo»liwo±¢ udziaªu w procesie projektowania, przekazywania wytycznych
oraz uwag. Nie ma jednak bezpo±redniego wpªywu na proces projektowania.

Dzi¦ki opracowanemu systemowi zamawiaj¡cy mo»e w sposób aktywny uczest-
niczy¢ w procesie projektowania naczynia, a nast¦pnie w niemal»e dowolny sposób,
w dowolnej lokalizacji i w dowolnym gronie osób mo»e dokona¢ oceny, jak rów-
nie» najró»niejszych porówna« oraz wybranych analiz opracowanego modelu 3D
naczynia.

Inne obszary zastosowania opracowanej przez autora metody zostaªy przed-
stawione i omówione w rozdziale 8.

5.2. Prototypowy system kon�guracji naczy«

szklanych z zastosowaniem technik poszerzonej

rzeczywisto±ci

Opracowany system znajduje zastosowanie w obszarze wspomagania u»ytkowni-
ków w procesach zwi¡zanych z projektowaniem naczy« szklanych. Dziaªania, które
mog¡ by¢ realizowane za pomoc¡ opracowanego przez autora systemu zwi¡zane
s¡ z jego architektur¡, jak równie» z pomysªowo±ci¡ u»ytkowników, którzy b¦d¡
z niego korzystali. Logika dziaªania systemu wprowadza pewne ograniczenia wy-
nikaj¡ce ze sposobu przebiegu procesów oraz sposobu komunikacji pomi¦dzy jego
moduªami. Innymi sªowy sposób uzyskania konkretnego modelu 3D naczynia (za-
równo w ±rodowisku AR jak i parametrycznego) zostaª jednoznacznie okre±lony
przez algorytmy systemu i wymaga post¦powania wedªug pewnych reguª, podczas
gdy u»ycie modelu 3D oraz kontekst w którym odbywa si¦ proces tworzenia tego
modelu zale»y w gªównej mierze od inwencji jego u»ytkownika.
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5.2.1 Przygotowanie systemu do pracy

Przed rozpocz¦ciem jakichkolwiek dziaªa« w systemie AR przez u»ytkowników,
powinien on zosta¢ wªa±ciwie przygotowany (przez osob¦ odpowiedzialn¡ za prze-
kazanie systemu u»ytkownikowi docelowemu). Przygotowanie systemu obejmuje:

� utworzenie kompletu znaczników poszerzonej rzeczywisto±ci,

� utworzenie modeli parametrycznych cz¦±ci naczy«, a nast¦pnie na ich pod-
stawie parametrycznych cech postaciowych naczy« zde�niowanych przez
u»ytkownika,

� utworzenie modeli 3D cz¦±ci naczy« w formacie neutralnym do u»ycia w
aplikacji AR.

� zapis (kompilacj¦) aplikacji mobilnej do postaci umo»liwiaj¡cej jej instalacj¦
na urz¡dzeniu mobilnym (np. smartfonie lub tablecie),

� instalacj¦ aplikacji mobilnej na urz¡dzeniu mobilnym.

Rysunek 5.1: Etapy przygotowania modeli 3D, które s¡ u»ywane do procesu kon-
�guracji w systemie AR
Figure 5.1: Stages of preparation 3D models, that are used in con�guration process
in AR system

Autor opracowaª zestaw znaczników poszerzonej rzeczywisto±ci. Zestaw ten za-
wiera 4 znaczniki - po jednym dla ka»dej cz¦±ci naczynia (tzn. gªówki, szyjki,
korpusu i stopy - rozdz. 4.5). Z punktu widzenia dziaªa« w systemie gªównym
znacznikiem jest ten, do którego przypisany jest model 3D korpusu. Pozostaªe
znaczniki sªu»¡ do podgl¡du i wyboru cz¦±ci, które b¦d¡ dokªadane do korpusu.

Po opracowaniu znaczników autor utworzyª w systemie CAD modele para-
metryczne cz¦±ci naczy«, które posªu»yªy do utworzenia parametrycznych cech
postaciowych u»ytkownika jak równie» do utworzenia modeli 3D w formacie neu-
tralnym OBJ.

Proces przygotowania modeli zostaª pokazany na rys. 5.1. W celu zapewnienia
zgodno±ci pomi¦dzy systemem CAD, a aplikacj¡ mobiln¡ nazwy parametrycznych
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cech postaciowych u»ytkownika powinny by¢ takie same jak nazwy modeli w for-
macie neutralnym.

Po zapisaniu modeli (zarówno parametrycznych jak i tych w formacie neu-
tralnym) we wªa±ciwych lokalizacjach (dla systemu Creo b¦dzie to okre±lona lo-
kalizacja na stacji roboczej, a dla systemu AR lokalizacja w pami¦ci urz¡dzenia
mobilnego) system jest gotowy do u»ycia. Po uruchomieniu aplikacji mobilnej mo-
dele zostan¡ automatycznie rozpoznane i przypisane do znaczników poszerzonej
rzeczywisto±ci.

Przygotowanie danych mo»e odbywa¢ si¦ na podstawie rysunków standar-
dowych lub dowolnych innych danych pozyskanych przez konstruktora (ogólnie
dost¦pne rysunki, istniej¡ce projekty) lub te» dostarczone przez zamawiaj¡cego
(szkice, projekty koncepcyjne itd.).

Kompilacj¦ aplikacji mobilnej przeprowadza si¦ w ±rodowisku Unity3D. W
przypadku wybrania jako docelowej platformy systemu Android wynikiem tego
procesu jest plik instalacyjny z rozszerzeniem APK, który nast¦pnie nale»y sko-
piowa¢ do pami¦ci wewn¦trznej urz¡dzenia mobilnego i zainstalowa¢.

Wszystkie czynno±ci zwi¡zane z przygotowaniem systemu AR do pracy po-
winny zosta¢ wykonane przez przeszkolonego in»yniera, którego rol¦ w opisywa-
nym procesie peªniª autor.

5.2.2 Ogólny opis dziaªa« realizowanych za pomoc¡ systemu

Dziaªania realizowane w systemie AR mo»na podzieli¢ na dwa etapy, które odby-
waj¡ si¦ zarówno w aplikacji mobilnej, jak równie» w systemie CAD:

1. Kon�guracj¦ modelu 3D ze wst¦pnie przygotowanych cz¦±ci naczynia,

2. Edycj¦ modelu 3D skon�gurowanego w pierwszym kroku.

W punkcie pierwszym u»ytkownik przegl¡da w dowolnej kolejno±ci dost¦pne mo-
dele 3D cz¦±ci naczynia u»ywaj¡c do tego celu wszystkich znaczników. Wszystkie
dost¦pne modele 3D danej cz¦±ci (np. gªówki) mog¡ by¢ przegl¡dane w obr¦bie
jednej klasy znacznika - znaczniki z wizerunkiem danej cz¦±ci sªu»¡ do przegl¡-
dania modeli tych cz¦±ci. Dla przykªadu: do znacznika klasy �gªówka� mo»e by¢
przypisanych wiele typów gªówek i mog¡ by¢ one przegl¡dane w ±rodowisku po-
szerzonej rzeczywisto±ci (przegl¡danie odbywa si¦ z poziomu interfejsu aplikacji
mobilnej, patrz rys. 4.16). Po podj¦ciu decyzji o zastosowaniu danego rodzaju
gªówki nale»y zatwierdzi¢ wybór i mo»na wstawi¢ wybrany model 3D do kon�gu-
rowanego naczynia, które wy±wietlane jest na znaczniku gªównym z wizerunkiem
caªej butelki. Analogicznie nale»y post¦powa¢ w przypadku pozostaªych modeli
3D cz¦±ci naczynia.

W trakcie trwania tego etapu istnieje mo»liwo±¢ zmiany koloru modelu naczy-
nia.

Do momentu akceptacji ksztaªtu mo»na dowolnie wymienia¢ modele 3D po-
szczególnych cz¦±ci. Innymi sªowy mo»na dowoln¡ ilo±¢ razy dodawa¢ i odejmo-
wa¢ modele poszczególnych cz¦±ci (gªówki, szyjki, stopy) do korpusu, jak równie»
zmienia¢ model 3D korpusu i w ten sposób testowa¢ warianty kon�guracji.

Po skon�gurowaniu caªego naczynia nale»y wybra¢ przycisk �GENERUJ
CAD� (ten przycisk jest pokazywany w interfejsie w momencie, gdy model na-
czynia jest skon�gurowany).
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Po wybraniu przycisku �GENERUJ CAD� rozpoczyna si¦ etap drugi, a wi¦c
edycja parametrów skon�gurowanego modelu 3D. Etap ten polega na zmianie
parametrów naczynia, takich jak:

� wysoko±¢ caªkowita,

� ±rednice korpusu (dolna i górna), które okre±laj¡ powierzchnie styku naczy-
nia,

� dªugo±¢ szyjki,

� wysoko±¢ stopy,

� masa caªkowita.

Edycja parametrów odbywa si¦ w sposób iteracyjny, a wi¦c na ekranie urz¡dzenia
mobilnego, na tle ±wiata rzeczywistego widoczny jest model 3D. W celu zmiany
parametrów nale»y wywoªa¢ menu, w którym nale»y wpisa¢ nowe warto±ci jed-
nego lub wielu parametrów, zatwierdzi¢ je, po czym model na scenie zostanie
zaktualizowany wedªug nowych warto±ci. Proces ten mo»e by¢ powtarzany wiele
razy, do momentu uzyskania po»¡danego rezultatu.

Pomi¦dzy poszczególnymi iteracjami model mo»e by¢ u»ywany do dowolnego
celu, np. do porównywania z �zycznymi naczyniami, ogl¡dany w ró»nych kontek-
stach itd.

W dowolnym momencie procesu kon�guracji (zarówno w trakcie trwania etapu
pierwszego, jak i drugiego) mog¡ by¢ podgl¡dane pozostaªe atrybuty modelu 3D -
s¡ one dost¦pne w menu przywoªywanym gestem dotykowym (rys. 4.18). Dost¦pne
s¡ w nim nast¦puj¡ce parametry:

� wysoko±¢ caªkowita,

� ±rednice korpusu (dolna i górna), które okre±laj¡ powierzchnie styku naczy-
nia,

� dªugo±¢ szyjki,

� wysoko±¢ stopy,

� masa caªkowita,

� aktualna pojemno±¢ naczynia.

W dowolnym momencie etapu drugiego u»ytkownik ma mo»liwo±¢ zapisania opra-
cowanego modelu 3D naczynia.

Praca w systemie AR mo»e równie» zosta¢ rozpocz¦ta od wczytania wcze±niej
zapisanego modelu 3D naczynia. W tym przypadku proces rozpoczyna si¦ od
etapu drugiego, a wi¦c mo»liwa jest zmiana warto±ci parametrów wczytanego
modelu.

5.2.3 Komunikacja pomi¦dzy komponentami systemu

Komunikacja pomi¦dzy komponentami systemu AR, którymi s¡: aplikacja mo-
bilna oraz system CAx (wraz z aplikacj¡ po±rednicz¡c¡) odbywa si¦ wiele razy w
trakcie procesu kon�guracji modelu naczynia. Czynnikami warunkuj¡cymi mo»li-
wo±¢ zachodzenia procesu komunikacji s¡:
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1. istnienie poª¡czenia internetowego pomi¦dzy stacj¡ robocz¡, na której ma
docelowo dziaªa¢ system CAD oraz aplikacj¡ po±rednicz¡c¡, a urz¡dzeniem
mobilnym,

2. nieprzerwane dziaªanie aplikacji po±rednicz¡cej na stacji roboczej - aplikacja
ta peªni funkcj¦ serwera, z którym nawi¡zywane jest poª¡czenie z aplikacji
mobilnej.

Proces komunikacji pomi¦dzy systemem CAD, a aplikacj¡ AR zostaª schematycz-
nie pokazany na rysunku 5.2.
Techniczne aspekty komunikacji zostaªy szczegóªowo opisane w rozdziale 4.

Rysunek 5.2 Proces komunikacji pomi¦dzy systemem CAx, a aplikacj¡ AR
Figure 5.2 Communication process between CAx system and AR application

Z punktu widzenia dziaªa« u»ytkownika najistotniejszymi momentami komu-
nikacji s¡:

1. Rozpocz¦cie pracy w systemie AR,

2. Przej±cia pomi¦dzy etapami procesu kon�guracji modelu 3D naczynia (za-
znaczonymi na rys. 4.21),

3. Przej±cia pomi¦dzy iteracjami modelu 3D podczas zmiany warto±ci parame-
trów,

4. Zapis opracowanego modelu 3D naczynia,

5. Zako«czenie pracy w systemie AR.

W momencie rozpocz¦cia pracy w aplikacji mobilnej nast¦puje komunikacja z
systemem CAx i jego uruchomienie na stacji roboczej.

W trakcie procesu przej±cia z etapu pierwszego do drugiego kon�guracji mo-
delu 3D naczynia nast¦puje komunikacja pomi¦dzy aplikacj¡ AR i systemem CAx
(patrz rys. 4.21) w zakresie:
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1. Przesªania pliku z aplikacji mobilnej do systemu CAx zawieraj¡cego struk-
tur¦ modelu 3D naczynia, który zostaª skon�gurowany na scenie AR oraz
wst¦pnie zde�niowane parametry (zarówno struktura modelu 3D jak i para-
metry s¡ przed wysªaniem zapisywane w postaci pliku tekstowego w formacie
xml),

2. Przesªania powrotnego z systemu CAx do aplikacji mobilnej wygenerowa-
nego modelu 3D naczynia (w formacie neutralnym OBJ) oraz jego parame-
trów (zapisanych w postaci pliku tekstowego w formacie xml).

W trakcie przej±¢ pomi¦dzy kolejnymi iteracjami modelu 3D podczas edycji pa-
rametrów komunikacja odbywa si¦ w zakresie zbli»onym do tej, która zachodzi
podczas przej±cia pomi¦dzy etapem pierwszym i drugim procesu kon�guracji. Za-
chodz¡ nast¦puj¡ce procesy:

1. Przesªania pliku z aplikacji mobilnej do systemu CAx zawieraj¡cego zde-
�niowane parametry naczynia (przed wysªaniem zapisane w postaci pliku
tekstowego w formacie xml),

2. Przesªania powrotnego z systemu CAx do aplikacji mobilnej wygenerowa-
nego modelu 3D naczynia (w formacie neutralnym OBJ) oraz jego parame-
trów (zapisanych w postaci pliku tekstowego w formacie xml).

W trakcie czynno±ci zapisu modele 3D - zarówno ten, który jest wy±wietlany
na scenie AR w aplikacji mobilnej, jak i model parametryczny wygenerowany w
systemie CAx - zostaj¡ zapisane w odpowiadaj¡cych im lokalizacjach z t¡ sam¡
nazw¡ (model AR zostaje zapisany w pami¦ci urz¡dzenia mobilnego, podczas gdy
model parametryczny w okre±lonej lokalizacji na stacji roboczej).

Zako«czenie pracy w systemie AR zachodzi w momencie wybrania przycisku
KONIEC w aplikacji mobilnej. W tym samym momencie wyª¡czony zostaje
system CAx.

5.3. Wybrane scenariusze dziaªa«

W rozdziale tym przedstawione zostaªy 3 przykªadowe scenariusze dziaªa«, które
mog¡ by¢ realizowane z u»yciem opracowanego systemu AR jako implementa-
cja zastosowanej metody. Przedstawienie realnych scenariuszy umo»liwi wst¦pn¡
analiz¦ tych cech systemu AR, które maj¡ decyduj¡ce znaczenie dla przydatno±ci
systemu w warunkach realnego u»ycia.

Ka»dy ze scenariuszy b¦dzie realizowany na innym etapie opracowania ±rodka
technicznego:

1. Scenariusz I - projektowanie koncepcyjne na bazie wst¦pnego szkicu lub
projektu wst¦pnego przygotowanego przez agencj¦ projektow¡,

2. Scenariusz II - utworzenie nowej wersji istniej¡cego modelu 3D naczynia
szklanego,

3. Scenariusz III - utworzenie modelu 3D na bazie istniej¡cego naczynia.

Zaªo»enia do wszystkich scenariuszy:
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1. dziaªania mog¡ by¢ realizowane w dowolnej lokacji, gdzie jest dost¦p do
poª¡czenia internetowego,

2. w proces zaanga»owani s¡ przedstawiciele zamawiaj¡cego oraz przedstawi-
ciel producenta naczy«,

3. przedstawiciel zamawiaj¡cego nie posiada wiedzy technicznej na temat pro-
jektowania naczy« szklanych,

4. przedstawiciel producenta naczy« posiada ogóln¡ wiedz¦ na temat projek-
towania naczy« szklanych,

5. przedstawiciel zamawiaj¡cego bierze aktywny udziaª w procesie kon�guracji
- obsªuguje system.

Opis scenariusza I:

Rysunek 5.3 Wizualizacja butelki przesªanej przez agencj¦ projektow¡
Figure 5.3 Bottle visualization sent by design agency
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Rysunek 5.4 Rysunek wst¦pny butelki przesªanej przez agencj¦ projektow¡
Figure 5.4 Preliminary drawing of bottle sent by design agency

� kon�guracja naczynia odbywa si¦ na bazie dostarczonego przez zamawia-
j¡cego szkicu lub projektu wst¦pnego przygotowanego np. przez agencj¦
projektow¡ (rys. 5.3 oraz 5.4),

� w systemie zde�niowane s¡ cz¦±ci na bazie których odbywa si¦ kon�guracja
modelu 3D naczynia,

� w trakcie procesu kon�guracji wygenerowane mo»e zosta¢ wiele wariantów
modelu 3D naczynia,

� wygenerowane modele mog¡ by¢ umieszczane w ró»nych kontekstach, np.
na póªce sklepowej, na stole, na atrapie witryny sklepowej itd.

Opis scenariusza II:

� wst¦pnie opracowane i zapisane w pami¦ci s¡ modele 3D istniej¡cego naczy-
nia, które zostaªy uprzednio przygotowane przez konstruktora na spotkanie
z zamawiaj¡cym,

� model wirtualny prezentowany jest obok podlegaj¡cego mody�kacji modelu
rzeczywistego i do niego porównywany w trakcie procesu projektowania,

� celem procesu jest taka zmiana poszczególnych wymiarów modelu (wysoko-
±ci, ±rednicy korpusu, wysoko±ci szyjki lub stopy), »eby speªni¢ wymagania
zamawiaj¡cego.
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Opis scenariusza III:

� kon�guracja naczynia odbywa si¦ na bazie dostarczonego przez zamawiaj¡-
cego �zycznego modelu naczynia (pokazano na rys. 5.5),

� zamawiaj¡cy nie posiada rysunków technicznych istniej¡cego naczynia,

� w systemie AR zde�niowane s¡ cz¦±ci na bazie których odbywa si¦ kon�gu-
racja modelu 3D naczynia,

� po wst¦pnym skon�gurowaniu modelu 3D naczynia wprowadzane s¡ zmie-
rzone lub przybli»one wymiary naczynia,

� proces kon�guracji odbywa si¦ w otoczeniu istniej¡cego naczynia.

Model 3D naczynia utworzonego w oparciu o ten scenariusz w podziale na kolejne
etapy zostaª pokazany na rysunkach 6.8 oraz 6.9 w rozdziale 6.2.3.

Rysunek 5.5: Widok na istniej¡c¡ butelk¦, której model wirtualny zostaª skon�-
gurowany w trakcie realizacji scenariusza
Figure 5.5: Existing bottle, which virtual model has been con�gured during the
scenario

5.4. Podsumowanie

W rozdziale przedstawiono sposób implementacji autorskiej metody oraz mo»liwe
zastosowania opracowanego systemu wspomagaj¡cego u»ytkowników w procesie
projektowania naczy« szklanych. Przedstawione zostaªy równie» wybrane mo»-
liwe do zrealizowania scenariusze, dzi¦ki czemu system ukazany zostaª w swoim
docelowym kontek±cie.

Opisane scenariusze posªu»yªy jako podstawa do przeprowadzenia bada« wa-
lidacyjnych, które przedstawione zostaªy w rozdziale 6.



Rozdziaª 6

Badania zaproponowanej metody

i opracowanego systemu

Rozdziaª ten zawiera opis dziaªa« zrealizowanych w celu:

1. wery�kacji poprawno±ci dziaªania opracowanego systemu, w tym jego inter-
fejsu, który powinien umo»liwia¢ aktywny udziaª u»ytkownika zamawiaj¡-
cego nowy wzór naczynia w procesie jego modelowania,

2. walidacji metody wspomagania projektowania naczy« szklanych (opisanej
w rozdziale 3.) z zastosowaniem kon�guracji w ±rodowisku poszerzonej rze-
czywisto±ci, w tym jej przydatno±ci w kontek±cie zwi¦kszenia efektywno±ci
modelowania.

Podstaw¡ do opracowania metody bada« opracowanego przez autora systemu AR
byªy wyniki bada« DeLone i McLean z 1992 roku oraz Seddon i Kiew z roku 1996.
Dowiedli oni, »e aby wªa±ciwie okre±li¢ warto±¢ dowolnego systemu informatycz-
nego nale»y uwzgl¦dni¢ oraz zmierzy¢ sze±¢ kluczowych i powi¡zanych ze sob¡
czynników (Armstrong, 2005):

� jako±¢ systemu,

� jako±¢ materiaªów informacyjnych zwi¡zanych z systemem,

� postrzegan¡ przez u»ytkownika u»yteczno±¢ systemu,

� satysfakcj¦ u»ytkownika systemu,

� znaczenie systemu dla u»ytkownika.

Interakcje pomi¦dzy czynnikami pokazane zostaªy na rysunku 6.1.

Badania zostaªy podzielone na dwie cz¦±ci:

1. testy wery�kacyjne systemu AR,

2. ocena przydatno±ci metody kon�guracji naczy« szklanych.

W pierwszej cz¦±ci bada« sprawdzona zostaªa jako±¢ opracowanego systemu, pod-
czas gdy w drugiej cz¦±ci bada« sprawdzona zostaªa przydatno±¢ opracowanej
metody.

Ocena przydatno±ci sprawdzona zostaªa w oparciu o metod¦ pomiaru oczeki-
wa« przed badaniem, a nast¦pnie porównaniu ich z faktycznym do±wiadczeniem
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Rysunek 6.1: Powi¡zania pomi¦dzy sze±cioma kluczowymi czynnikami maj¡cymi
wpªyw na jako±¢ systemu informatycznego wedªug modelu Seddon i Kiew (opra-
cowanie wªasne na podstawie (Seddon and Kiew, 1996))
Figure 6.1: Seddon and Kiew's model showing interactions among key six factors
that are crucial to IT system success(own elaboration based on (Seddon and Kiew,
1996))

po uko«czeniu testów. Ocenie podlegaª równie» stopie« znaczenia systemu dla
u»ytkownika.

Plan bada« z uwzgl¦dnieniem kluczowych czynników maj¡cych wpªyw na jego
jako±¢ wraz z podziaªem na testy wery�kacyjne i ocen¦ przydatno±ci zostaª gra-
�cznie przedstawiony na rysunku 6.2.

6.1. Wery�kacja systemu wspomagania projektowania

naczy« szklanych

Celem bada« wery�kacyjnych w odniesieniu do proponowanego systemu byªa
ocena prawidªowo±ci wspóªdziaªania poszczególnych elementów tego systemu oraz
jego interfejsu u»ytkownika w praktycznym zastosowaniu symuluj¡cym realny
przypadek.

Wery�kacji dokonano poprzez zastosowanie systemu do utworzenia modelu
wybranego naczynia szklanego.

6.1.1 Uczestnicy

W badaniach wzi¦ªo udziaª 16 osób, w±ród który znajdowaªo si¦:
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Rysunek 6.2: Plan bada« opracowanego systemu AR z uwzgl¦dnieniem kluczo-
wych czynników maj¡cych wpªyw na jego jako±¢ oraz z podziaªem na testy wery-
�kacyjne i ocen¦ przydatno±ci
Figure 6.2: Research plan of the developed AR system, including key factors a�ect-
ing its quality and broken down into veri�cation tests and suitability assessment

1. 9 osób, które zawodowo zajmuj¡ si¦ konstruowaniem lub opracowywaniem
dokumentacji technicznej i technologicznej,

2. 7 osób, które nie zajmuj¡ si¦ konstruowaniem ani projektowaniem.

W±ród uczestników, którzy na co dzie« pracuj¡ jako specjali±ci z dziedziny kon-
strukcji i technologii znajdowali si¦ in»ynierowie, którzy s¡ pracownikami przedsi¦-
biorstw produkcyjnych i posiadaj¡ umiej¦tno±¢ posªugiwania si¦ zaawansowanymi
narz¦dziami CAx (np. CATIA V5/V6, Creo Parametric, SolidWorks).

W grupie pozostaªych siedmiu osób, nieb¦d¡cych specjalistami z dziedziny
projektowania i konstrukcji znajdowali si¦ przedstawiciele ró»nych grup zawodo-
wych - specjali±ci z dziedziny rozwoju produktu, managerowie wy»szego szczebla
oraz dyrektorzy przedsi¦biorstw produkcyjnych, archeolog, programista oraz aku-
stycy. Nie posiadali oni znajomo±ci zaawansowanych narz¦dzi programowych cha-
rakterystycznych dla systemów klasy CAx jak równie» zaawansowanych narz¦dzi
opartych na technikach poszerzonej rzeczywisto±ci.
W sposób gra�czny podziaª uczestników bada« zostaª pokazany na rys. 6.3.
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Rysunek 6.3: Gra�czne przedstawienie podziaªu uczestników bada« na osoby,
które biegle posªuguj¡ si¦ jednym lub wi¦cej systemem CAx oraz pozostaªych
specjalistów
Figure 6.3: Graphical representation of the participants in the study who are
pro�cient in one or more CAx and other professionals

6.1.2 Plan oraz przebieg bada« wery�kacyjnych

Wery�kacja metody wspomagania projektowania naczy« szklanych zostaªa prze-
prowadzona w oparciu o scenariusz nr 1 tworzenia modelu 3D opisany w rozdziale
5.3.

Scenariusz ten posªu»yª do utworzenia modelu 3D wybranego naczynia szkla-
nego z u»yciem systemu AR dziaªaj¡cego na urz¡dzeniu mobilnym. Baz¡ do wy-
konania tego modelu byª wcze±niej przygotowany szkic.

Wery�kacja systemu zostaªa przeprowadzona zgodnie z nast¦puj¡cym planem:

1. Rozmowa z uczestnikiem, podczas której omawiany byª cel badania oraz
podstawowe funkcjonalno±ci systemu; Podczas rozmowy autor wyja±niaª
równie» w sposób ogólny logik¦ dziaªania systemu oraz fakt równoczesnego
powstawania modelu parametrycznego.
Autor nie szkoliª uczestników z zakresu obsªugi systemu - u»ytkownik reali-
zowaª swoje dziaªania zgodnie z opracowan¡ specjalnie do tego celu instruk-
cj¡ w wersji elektronicznej i w trakcie tych dziaªa« poznawaª poszczególne
funkcjonalno±ci systemu;

2. Utworzenie przez u»ytkownika modelu zgodnie ze scenariuszem oraz zapi-
sanie go w pami¦ci urz¡dzenia mobilnego (a w tle równie» w pami¦ci stacji
roboczej, na której dziaªa system CAx).

3. Ocena systemu AR przez u»ytkownika.

Badanie przebiegaªo wedªug kroków opisanych w instrukcji bada« wery�kacyj-
nych1. Uczestnicy realizowali poszczególne kroki, testuj¡c poszczególne funkcjo-
nalno±ci systemu oraz ich techniczne aspekty, takie jak:

1Tekst instrukcji jest dokumentem nieformalnym i nie stanowi gªównej tre±ci niniejszego
opracowania.
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� funkcjonalno±¢ oraz przejrzysto±¢ menu,

� sposób rozplanowania elementów interfejsu u»ytkownika,

� opis elementów interfejsu u»ytkownika,

� ªatwo±¢ obsªugi interfejsu u»ytkownika oraz jego intuicyjno±¢,

� szybko±¢ oraz stabilno±¢ dziaªania systemu.

Efektem ko«cowym badania byªo utworzenie modelu 3D naczynia szklanego. W
trakcie dziaªa« z tym zwi¡zanych uczestnicy badania sprawdzili:

� czy system umo»liwia realizacj¦ tego zadania,

� czy realizacja poszczególnych kroków zmierzaj¡cych do osi¡gni¦cia tego celu
byªa ªatwa,

� czy system umo»liwiª edycj¦ parametrów modelu 3D naczynia oraz czy menu
edycji parametrów byªo zrozumiaªe.

Ocena systemu AR zostaªa dokonana na podstawie wypeªnianego kwestionariusza
w wersji elektronicznej. Ocena pozwoliªa uzyska¢ autorowi odpowiedzi na nast¦-
puj¡ce pytania:

� Czy interfejs u»ytkownika zostaª poprawnie zaprojektowany i czy jest dla
u»ytkownika zrozumiaªy?

� Czy system dziaªa poprawnie, a wi¦c czy umo»liwia realizacj¦ podstawowych
dziaªa«, do których zostaª zaprojektowany?

� Czy poszczególne elementy wspóªdziaªaj¡ ze sob¡ w realizacji dziaªa«?

� Czy system dziaªa wystarczaj¡co szybko, a wi¦c czy jest wystarczaj¡co wy-
dajny?

� Czy system umo»liwia realizacj¦ realnego scenariusza zwi¡zanego z utwo-
rzeniem modelu 3D naczynia szklanego?

Finalnie, wynikiem testów byªa odpowied¹ na pytania:

� Czy w opinii testuj¡cych system jest przydatny w tworzeniu modeli 3D
naczy« szklanych?

� Czy uczestnicy u»ywaliby aplikacji AR w swojej codziennej pracy?

� Czy zdaniem uczestników taki sposób projektowania naczy« jest bardziej
efektywny i ciekawszy ni» projektowanie z u»yciem zaawansowanego systemu
CAx?
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6.1.3 Ocena systemu

Po zako«czeniu realizacji dziaªa« opisanych w scenariuszu (rozdz. 5.3) ka»dy
uczestnik wypeªniª kwestionariusz. Ocena systemu miaªa charakter jako±ciowy.
Kwestionariusz zawieraª stwierdzenia do których miaª si¦ ustosunkowa¢ uczestnik
badania (tre±¢ stwierdze« zostaªa zawarta w tabeli 6.1). Stwierdzenia do kwestio-
nariuszy zostaªy tak dobrane i skonstruowane, aby mo»liwa byªa na ich podstawie
ocena prostoty, zrozumiaªo±ci oraz poprawno±ci dziaªania interfejsu u»ytkownika,
jak równie» poprawno±¢ dziaªania algorytmów opracowanego systemu.

Uczestnicy badania ustosunkowali si¦ do stwierdze« za pomoc¡ opracowa-
nej przez autora siedmiostopniowej interwaªowej skali Likerta (Albert and Tullis,
2013). Uczestnicy szkole« decydowali w jakim stopniu - w skali 1 - 7 - zgadzali si¦
z zaproponowanymi stwierdzeniami dotycz¡cymi systemu. Skala zostaªa pokazana
na rysunku 6.4.

Rysunek 6.4: Siedmiostopniowa skala interwaªowa zastosowana w kwestionariuszu
oceny po badaniach wery�kacyjnych
Figure 6.4: A seven-step scale in the post-veri�cation assessment questionnaire

W kwestionariuszach dodatkowo zawarte zostaªo pytanie otwarte umo»liwia-
j¡ce oceniaj¡cym przekaza¢ sugestie dotycz¡ce opracowanego systemu.

W pierwszej cz¦±ci kwestionariusza uczestnicy oceniali interfejs u»ytkownika:
zrozumiaªo±¢ menu startowego, przejrzysto±¢ interfejsu, opis przycisków, ªatwo±¢
u»ycia systemu oraz mo»liwo±¢ szybkiej nauki jego obsªugi.

Druga cz¦±¢ kwestionariusza dotyczyªa oceny dziaªania systemu - szybko±ci
jego dziaªania i stabilno±ci. Uczestnicy ocenili równie» to, czy system sprawiaª
jakie± problemy.

Trzecia cz¦±¢ kwestionariusza obejmowaªa ocen¦ realizacji scenariusza. Uczest-
nicy odpowiedzieli na pytanie czy system umo»liwiª im utworzenie modelu 3D
naczynia oraz edycj¦ jego parametrów, jak równie» dokonali oceny ªatwo±ci oraz
zrozumiaªo±ci tego procesu.

Ostania cz¦±¢ kwestionariusza zawieraªa podsumowanie, w którym uczestnicy
badania odpowiedzieli na pytanie czy ich zdaniem system jest przydatny, czy
gdyby to byªa ich bran»a, to czy u»ywaliby go w swojej codziennej pracy, jak
równie» czy w ich ocenie utworzenie modelu 3D tak¡ metod¡ z u»yciem systemu
AR jest ciekawsze od powszechnie stosowanej metody, w której u»ywane jest za-
awansowane oprogramowanie klasy CAx.

Wyniki bada« zamieszczone zostaªy w B - w sposób gra�czny na rysunkach
B.1 - B.16, podczas gdy szczegóªowe wyniki w tabelach B.1 - B.5.

U±rednione wyniki bada« pokazane zostaªy w tabeli 6.1.



6.1 Wery�kacja systemu wspomagania projektowania naczy« szklanych 99

Tablica 6.1: Zestawienie wyników bada« zawieraj¡ce: warto±¢ ±redni¡, median¦
oraz dominant¦ wyników bada« wery�kacyjnych systemu AR
Table 6.1: Research results containing: average value, median and dominant of
the results of veri�cation tests of the AR system

Nazwa �rednia Mediana Dominanta

Wery�kacja interfejsu u»ytkownika
Menu startowe systemu byªo zro-
zumiaªe

6,75 7 7

Interfejs systemu byª przejrzysty 6,06 6 6
Opis przycisków byª zrozumiaªy 5,63 5,5 7
System byª ªatwy w u»yciu 6,25 7 7
Szybko mo»na nauczy¢ si¦ ob-
sªugi systemu

6,88 7 7

Wery�kacja dziaªania systemu
System dziaªaª szybko 6,31 7 7
System dziaªaª stabilnie 6,31 7 7
System nie sprawiaª problemów 6,25 7 7

Realizacja scenariusza
System umo»liwiª mi utworzenie
modelu 3D naczynia okre±lonego
w scenariuszu

100%

Realizacja wszystkich kroków
scenariusza byªa ªatwa

6,31 7 7

Utworzenie modelu 3D naczynia
za pomoc¡ systemu byªo ªatwe

6,50 7 7

System umo»liwiª mi edycj¦ pa-
rametrów modelu 3D naczynia

93,75 %

Menu edycji parametrów modelu
3D naczynia byªo zrozumiaªe

6,31 7 7

Podsumowanie
Uwa»am, »e system jest przy-
datny

6,44 7 7

Gdyby to byªa moja bran»a to
u»ywaªabym / u»ywaªbym sys-
temu AR w codziennej pracy

5,75 6 6

Uwa»am, »e tworzenie modeli 3D
naczy« z u»yciem systemu AR
jest bardziej efektywne i cie-
kawsze, ni» z u»yciem zaawan-
sowanego oprogramowania CAD
(do komputerowego wspomaga-
nia projektowania)

5,50 6 6
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Na podstawie przeprowadzonych bada« wery�kacyjnych systemu AR mo»na
stwierdzi¢, »e:

� interfejs aplikacji mobilnej AR jest:

� zrozumiaªy,

� przejrzysty,

� ªatwy w u»yciu

� ªatwy do nauczenia,

� system dziaªa:

� szybko,

� stabilnie,

� w sposób niepowoduj¡cy problemów,

� utworzenie modelu 3D za pomoc¡ badanego systemu podczas realizacji sce-
nariusza byªo:

� mo»liwe we wszystkich próbach,

� ªatwe,

� edycja parametrów utworzonego modelu 3D byªa:

� mo»liwa,

� ªatwa i zrozumiaªa.

W opinii testuj¡cych system jest przydatny, a wi¦kszo±¢ uczestników badania
odpowiedziaªa, »e gdyby to byªa ich bran»a, to u»ywaliby takiego systemu w ich
codziennej pracy (tylko jeden uczestnik badania uznaª, »e w jego opinii system
jest nieprzydatny).

Wi¦kszo±¢ uczestników odpowiedziaªa równie», »e zaproponowany przez au-
tora sposób tworzenia modeli 3D w ±rodowisku AR jest bardziej efektywny i cie-
kawszy, ni» z u»yciem tradycyjnego zaawansowanego oprogramowania CAx do
komputerowego wspomagania projektowania (mimo i» w tym przypadku waga
odpowiedzi rozªo»yªa si¦ w sposób bardziej równomierny - w zakresie 4/7 - 7/7;
równie» w tym pytaniu jeden z u»ytkowników zupeªnie nie zgodziª si¦ z tym stwier-
dzeniem).

Najwy»sze ±rednie ocen dotyczyªy: mo»liwo±ci szybkiego nauczenia si¦ obsªugi
aplikacji AR (X = 6, 88), zrozumiaªo±ci menu startowego (X = 6, 75) oraz ªatwo-
±ci z jak¡ mo»na utworzy¢ model 3D naczynia za pomoc¡ systemu (X = 6, 50).

Najni»sza ±rednia ocen wyniosªa X = 5, 50 i dotyczyªa oceny tego, czy tworze-
nie modeli 3D naczy« jest ciekawsze z u»yciem systemu AR, ni» z u»yciem systemu
CAx. Druga najni»sza ±rednia ocen (X = 5, 63) dotyczyªa zrozumiaªo±ci opisu
przycisków interfejsu u»ytkownika. Trzecia najni»sza ±rednia ocen (X = 5, 75)
odnosiªa si¦ do stwierdzenia, czy u»ytkownicy u»ywaliby testowanego systemu
AR w ich codziennej pracy.

Oceny miaªy równie» swoje odzwierciedlenie w bardzo cennych uwagach, które
uczestnicy przekazali w polu przeznaczonym do tego celu na ko«cu kwestionariu-
sza. W wi¦kszo±ci dotyczyªy one interfejsu u»ytkownika, np.:
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� Przycisk �zmiana modelu� jest za maªy i za maªo wyeksponowany (...) Do-
brze by byªo gdyby przyciski zmieniaªy kolor jak si¦ je naciska, »eby byªo
wiadomo, »e si¦ nacisn¦ªo,

� Odno±nie opisu przycisków - ich funkcje i poªo»enie na ekranie s¡ zrozu-
miaªe, jednak w niektórych momentach ich kolor pokrywa si¦ z kolorem tªa
przez co s¡ gorzej widoczne,

� Zdecydowanie wi¦ksza czcionka na ekranie,

� Bardziej intuicyjne przyciski lub lepszy ich opis,

� Maªo czytelne przyciski - wydaj¡ si¦ za maªe. Dwa przyciski w ró»nych miej-
scach i z ró»nymi funkcjami maj¡ tak¡ sam¡ nazw¦ co spowodowaªo bª¡d z
mojej strony w realizacji scenariusza,

� Rysunek techniczny mógªby mie¢ opcje powi¦kszania za pomoc¡ gestów,

� Powi¦kszyªbym rozmiar przycisku �Zmiana modelu�,

� Przycisk zmiana modelu mógªby by¢ troch¦ grubszy »eby ªatwiej byªo w niego
tra�¢, kolorystyka menu z parametrami modelu spowodowaªa »e nie zawsze
menu to byªo czytelne,

� Przycisk u góry (zmiana modelu) ekranu moim zdaniem za maªy,

� Powinna znale¹¢ si¦ informacja, nad którym elementem modelu aktualnie
pracujemy. W miejscu gdzie skªadamy model z poszczególnych cz¦±ci, mo-
gªoby znale¹¢ si¦ wytªumaczenie do czego te przyciski sªu»¡,

� Polecenia na ekranie telefonu powinny by¢ czytelniejsze i w bardziej intu-
icyjnych miejscach, a nie ulokowane po bokach, co sprawiaªo, »e byªy maªo
widoczne i trzeba byªo traci¢ czas na ich odszukiwanie,

� Pomy±laªabym o rozszerzeniu opisów przycisków »eby obsªuga byªa bardziej
intuicyjna, bo pomimo ªatwej obsªugi aplikacji okno zmiany modelu, w któ-
rym wybierane s¡ oddzielne elementy mo»e si¦ myli¢ z oknem, w którym
wy±wietlamy caªy model. Np. zamiast �zmiana modelu� - �zmiana wygl¡du
elementów� lub zamiast hasªowo �stopa�, �szyjka� - �wybierz elementy do
wy±wietlenia� i tam wybieramy co doª¡czamy do modelu. Przydatne mogªyby
by¢ te» komunikaty, który znacznik umie±ci¢ w polu kamery w danym mo-
mencie.

Niektóre uwagi zawieraªy opinie uczestników na temat sposobu budowania modeli
z u»yciem proponowanej metody oraz pewne pomysªy na jej usprawnienie:

� Ci¦»ko jest troch¦ trzyma¢ znacznik pod wªa±ciwym k¡tem jedn¡ r¦k¡, a w
drugiej r¦ce naciska¢ na telefon,

� Dobrym rozwi¡zaniem byªoby - o ile to mo»liwe - pod±wietlanie maªego pola
pod ikonk¡ przycisku w kolorze kontrastuj¡cym z kolorem tªa,

� Zastanowiªbym si¦ nad opcj¡ budowania modelu bez potrzeby znaczni-
ków.(Np. pojechaªem do klienta w sprawie nowego produktu a na miejscu
okazaªo si¦, »e zapomniaªem znaczników).
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W uwagach znalazªy si¦ równie» dosy¢ skrajne opinie - optymistyczne:

� jest to bardzo dobre narz¦dzie dla pracowników nie-technicznych lub te» tech-
nicznych w sytuacjach meetingowych. Zastosowanie w pracach typowo in»y-
nierskich sprawdzi si¦ jako dodatek do peªnego, parametrycznego modelu 3D
CAD natomiast nie zast¡pi go w peªni w takiej formie w jakiej zostaªo zapre-
zentowane. Powodem jest u»ycie UDF, których algorytmy realizowane s¡ w
tle i u»ytkownik nie ma do nich peªnego wgl¡du z poziomu aplikacji (chyba,
»e ma?). Gdyby aplikacja umo»liwiaªa dost¦p do struktury UDF i ich edy-
cj¦ w podstawowym zakresie (za pomoc¡ kilku prostych ikonek) to bardziej
zbli»yªaby u»ytkownika do peªnego interfejsu 3D CAD i staªaby si¦ bardziej
u»yteczna dla in»yniera jako mobilna mini-wersja CAD. Natomiast dla pra-
cowników nie-technicznych lub o ograniczonych uprawnieniach w zakresie
edycji projektu - jak najbardziej OK!

jak równie» bardzo krytyczne - zarówno wzgl¦dem sposobu przeprowadzenia testu,
jak i samego systemu:

� Testy za krótkie do prawidªowej oceny systemu. Przej±cie scenariusza nie
pozwala prawidªowo oceni¢ dziaªania tego systemu. Niewªa±ciwa bran»a dla
systemu ze wzgl¦du na produkcj¦ wielkoseryjn¡ dla odbiorców masowych (bu-
siness to business).

Podsumowuj¡c, wyniki testów (a dokªadnie wysokie oceny - »adna ±rednia ocen nie
byªa ni»sza ni» 5,5/7) wskazuj¡, »e system zostaª dobrze przyj¦ty przez uczestni-
ków badania. Pomimo bardzo du»ej innowacyjno±ci zastosowanej metody opartej
o techniki poszerzonej rzeczywisto±ci oraz wysokiego stopnia zªo»ono±ci caªego
systemu (powi¡zania systemu CAx z aplikacj¡ mobiln¡) uczestnicy ocenili, »e za-
równo obsªuga tego systemu, jak i sposób tworzenia modeli 3D naczy« s¡ ªatwe i
mo»na si¦ ich szybko nauczy¢.

Nieco ni»sze oceny dotycz¡ce przydatno±ci systemu w codziennej pracy oraz
jego przewagi wzgl¦dem systemu CAx jest w opinii autora spowodowana du»ym
udziaªem (56,3%) uczestników biegle posªuguj¡cych si¦ jednym lub wi¦cej syste-
mem CAx (w±ród nich znajdowali si¦ praktycy z bardzo dªugim sta»em i ogrom-
nym do±wiadczeniem), dla których mo»liwo±ci systemu AR w zakresie tworzenia
i edycji modelu 3D w porównaniu z mo»liwo±ciami systemów, których u»ywaj¡
na co dzie«, wydaj¡ si¦ niewystarczaj¡ce (a jego zalety wzgl¦dem tych systemów
mniej znacz¡ce). Niemniej jednak krytyczne oceny oraz wskazówki tak wysoko
wykwali�kowanych specjalistów s¡ bardzo cenne z punktu widzenia technicznych
aspektów dziaªania systemu AR oraz obszarów i mo»liwo±ci jego usprawnienia.

Pozytywnym zaskoczeniem dla autora byªy bardzo liczne uwagi przekazane
przez u»ytkowników - ±wiadczy to o wysokim zaanga»owaniu emocjonalnym
uczestników oraz o tym, »e opracowany system, mimo i» jeszcze nie w peªni do-
pracowany, wywoªuje u u»ytkowników sporo emocji.
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6.2. Ocena przydatno±ci metody wspomagania

projektowania naczy« szklanych

Celem bada« walidacyjnych w odniesieniu do opracowanej metody byªa ocena jej
poprawno±ci i przydatno±ci w kontek±cie jej zastosowania do usprawnienia procesu
projektowania naczynia szklanego.

Ocenie poddany zostaª wpªyw metody wizualizacji modeli 3D naczy« w ±ro-
dowisku poszerzonej rzeczywisto±ci na skuteczno±¢ realizacji dziaªa« zwi¡zanych
z projektowaniem nowego naczynia.

Do oceny metody przyj¦to podej±cie nazwane �pomiarem oczekiwa«� (ang.
expectation measure) zaproponowane przez Albert i Dixon w 2003 roku. Twórcy
tej metody zaªo»yli, »e najwa»niejsze jest okre±lenie jak trudne lub ªatwe dla u»yt-
kownika byªo wykonanie poszczególnych dziaªa« w trakcie testu, w porównaniu
do tego czego spodziewaª si¦ przed badaniem.

W zwi¡zku z tym uczestnicy przed rozpocz¦ciem testu oceniaj¡ w przygoto-
wanym formularzu jak trudne lub ªatwe b¦d¡ ich zdaniem dziaªania, które b¦d¡
wykonywali, bazuj¡c na ich rozumieniu produktu, który b¦d¡ testowa¢ oraz czyn-
no±ci z nim zwi¡zanych.

U»ytkownicy spodziewaj¡ si¦, »e pewne dziaªania b¦d¡ ªatwiejsze, ni» inne. Na
przykªad, nawet nie znaj¡c systemu, który b¦d¡ testowa¢, mog¡ spodziewa¢ si¦, »e
zmiana koloru modelu 3D naczynia b¦dzie ªatwiejsza, ni» edycja jego parametrów
wymiarowych.

Nast¦pnie, po uko«czeniu wszystkich dziaªa« zwi¡zanych z testami uczestnicy
oceniaj¡ jak trudne wykonanie dziaªa« faktycznie byªo.

Ocena �przed� jest nazywana �ocen¡ oczekiwa«� (ang. expectation rating), pod-
czas gdy ocena �po� jest nazywana �ocen¡ do±wiadczenia� (ang. experience rating).
Dla ka»dej czynno±ci nale»y obliczy¢ ±redni¡ oczekiwa« (ang. average expectation
rating) oraz ±redni¡ do±wiadczenia (ang. average experience rating).

Nast¦pnie tak obliczone dane nale»y nanie±¢ na wykres. Na wykresie mo»na
wtedy okre±li¢ obszary, które znajduj¡ si¦ w czterech jego ¢wiartkach:

1. �Wielka szansa� (ang. big opportunity) - w prawej górnej cz¦±ci wykresu znaj-
duj¡ si¦ dziaªania, po których uczestnicy spodziewali si¦, »e b¦d¡ trudne i
faktycznie byªy trudne. Nie ma tutaj niespodzianki, s¡ natomiast mo»liwo±ci
do usprawnie«.

2. �Promuj� (ang. promote) - w prawej dolnej cz¦±ci s¡ czynno±ci, które wyda-
waªy si¦ uczestnikom trudne, ale faktycznie byªy ªatwe. Jest to przyjemne
zaskoczenie, zarówno dla projektanta systemu jak i dla uczestników. S¡ to
funkcjonalno±ci, które mog¡ pomóc wyró»ni¢ system w±ród konkurencji.

3. �Nie dotykaj� (ang. don't touch it) - dolna lewa cz¦±¢ wykresu zawiera czyn-
no±ci, po których uczestnicy spodziewali si¦, »e b¦d¡ ªatwe i faktycznie byªy
ªatwe. Te funkcjonalno±ci dziaªaj¡ zgodnie z oczekiwaniami. Nie nale»y nic
w nich zmienia¢, »eby nie wywoªa¢ negatywnego skutku.

4. �Napraw szybko� (ang. �x it fast) - w górnej lewej cz¦±ci znajduj¡ si¦ czyn-
no±ci, które zostaªy przed badaniem ocenione, »e b¦d¡ ªatwe, ale okazaªy si¦
trudne. Te funkcjonalno±ci s¡ najwi¦kszym rozczarowaniem dla uczestników.
Na nich nale»y skupi¢ si¦ w pierwszej kolejno±ci.
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W zale»no±ci od tego, do której cz¦±ci wykresu ocena danej czynno±ci zostanie
przyporz¡dkowana, b¦dzie mo»liwe okre±lenie tych obszarów, które dziaªaj¡ po-
prawnie, które wyró»niaj¡ oprogramowanie na tle konkurencji lub na usprawnieniu
których funkcjonalno±ci nale»y si¦ skupi¢ (Albert and Tullis, 2013).

Przykªadowy wykres z naniesionymi warto±ciami oczekiwa« oraz do±wiadcze-
nia zostaª pokazany na rysunku 6.5.

Rysunek 6.5: Porównanie ±rednich ocen oczekiwa« oraz ±rednich ocen do±wiad-
czenia dla zestawu dziaªa« w testach przydatno±ci. Zaadoptowano z (Albert and
Dixon, 2003)
Figure 6.5: Comparison of average expectation ratings and average experience
ratings for a set of tasks in a usability test. Adapted from (Albert and Dixon,
2003)

Wspomaganie u»ytkownika poprzez zastosowanie metody umo»liwiaj¡cej kon-
�guracj¦ modelu 3D naczynia trybie AR (a �nalnie powstanie projektu tego na-
czynia) powinno skutkowa¢:

1. usprawnieniem procesu komunikacji pomi¦dzy zamawiaj¡cym nowy projekt
naczynia, a konstruktorem prowadz¡cym projekt poprzez aktywny udziaª
zamawiaj¡cego w procesie powstawania modelu 3D naczynia oraz jego bez-
po±redni wpªyw na ten proces,

2. znacz¡cym skróceniem czasu opracowania projektu (w tym ilo±ci wersji po-
±rednich, które zostaªy opracowane do momentu uzyskania �nalnej akcep-
tacji) dzi¦ki funkcjonalno±ci automatycznego wygenerowania modelu para-
metrycznego na bazie opracowanego modelu w ±rodowisku AR,
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3. zwi¦kszeniem poziomu satysfakcji zamawiaj¡cego z tego jak ten proces prze-
biega dzi¦ki bardziej efektywnym sposobom przegl¡dania, oceny i interpre-
tacji opracowywanego modelu oraz mo»liwo±ci aktywnego wpªywania na ten
proces i jego rezultaty,

4. szybszym uzyskaniem �nalnego zatwierdzenia projektu opracowanego na-
czynia dzi¦ki temu, »e zamawiaj¡cy wspóªtworzyª ten projekt.

6.2.1 Uczestnicy

Badania eksperymentalne przeprowadzone zostaªy przy udziale autora oraz grupy
licz¡cej 8 osób.

Do udziaªu w badaniach zaproszone zostaªy osoby, które nie posiadaªy zaawan-
sowanej wiedzy z zakresu projektowania naczy« szklanych. Wszyscy u»ytkownicy
byli w wieku aktywno±ci zawodowej oraz posiadali wyksztaªcenie wy»sze.

Wi¦kszo±¢ uczestników zadeklarowaªa, »e biegle posªuguje si¦ jednym lub wi¦-
cej zaawansowanym narz¦dziem CAx (rys. 6.6). Uczestnicy zostali równie» zapy-
tani o ogólne umiej¦tno±ci oraz wiedz¦ zwi¡zan¡ z prac¡ z u»yciem programów.
Odpowiedzi zostaªy gra�cznie pokazane na rysunku 6.7.

Autor peªniª w badaniu rol¦ konstruktora naczy« szklanych, podczas gdy po-
zostali uczestnicy peªnili role zamawiaj¡cego.

Rysunek 6.6: Gra�czne przedstawienie podziaªu uczestników bada« na osoby,
które biegle posªuguj¡ si¦ jednym lub wi¦cej systemem CAx oraz pozostaªych
specjalistów
Figure 6.6: Graphical representation of the participants in the study who are
pro�cient in one or more CAx and other professionals

6.2.2 �rodowisko testowe

Walidacja opracowanej metody polegaªa na realizacji eksperymentów z wyko-
rzystaniem ±rodowiska AR, które przygotowane zostaªo w oparciu o system AR
skªadaj¡cy si¦ z aplikacji mobilnej AR uruchomionej na smartfonie zintegrowanej
z systemem Creo Parametric 4.02 (patrz rozdziaª 3.1) poprzez moduª integruj¡cy.

2W trakcie prowadzenia bada« system CAx zostaª zaktualizowany do nowszej wersji; nie
wpªyn¦ªo to na dziaªanie systemu AR.
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Rysunek 6.7: Gra�czne przedstawienie odpowiedzi dotycz¡cych ogólnych umiej¦t-
no±ci oraz wiedzy zwi¡zanej z prac¡ w programach komputerowych
Figure 6.7: Graphical representation of answers regarding general skills and knowl-
edge related to work in computer programs

6.2.3 Plan oraz przebieg bada« walidacyjnych

Ocen¦ przydatno±ci metody wspomagania projektowania naczy« szklanych prze-
prowadzono w oparciu o scenariusz nr 3 opisany w rozdziale 5.3. Scenariusz ten
posªu»yª do utworzenia modelu 3D wybranego naczynia szklanego na bazie ist-
niej¡cego naczynia z u»yciem systemu AR dziaªaj¡cego na urz¡dzeniu mobilnym.
Mo»liwe byªo dzi¦ki temu okre±lenie przydatno±ci metody do szybkiego i spraw-
nego uzyskania po»¡danego efektu w postaci modelu 3D, który odzwierciedla wy-
magania zamawiaj¡cego.

Walidacja metody zostaªa przeprowadzona zgodnie z nast¦puj¡cym planem:

1. Rozmowa, z uczestnikiem, podczas której omawiany byª cel badania oraz
podstawowe funkcjonalno±ci systemu;
Podczas rozmowy autor wyja±niaª równie» w sposób ogólny logik¦ dziaªania
systemu oraz fakt równoczesnego powstawania modelu parametrycznego.
Autor nie szkoliª uczestników z zakresu obsªugi systemu - u»ytkownik re-
alizowaª swoje dziaªania w oparciu o opracowan¡ specjalnie do tego celu
instrukcj¦ w wersji papierowej. Instrukcja zawieraªa przedstawiony w spo-
sób gra�czny opis funkcjonalno±ci systemu oraz spis czynno±ci do wykona-
nia. Uczestnik poznawaª poszczególne funkcjonalno±ci systemu w podczas
wykonywania tych dziaªa«;

2. Uzupeªnienie formularza oceny oczekiwa« - w trakcie, gdy uczestnik za-
poznawaª si¦ z instrukcj¡ oraz z tre±ci¡ czynno±ci do wykonania podczas
realizacji dziaªa« scenariusza, uzupeªniaª odpowiedzi w opracowanym for-
mularzu, który si¦ w tej instrukcji znajdowaª,

3. Utworzenie przez u»ytkownika modelu zgodnie ze scenariuszem oraz zapi-
sanie go w pami¦ci urz¡dzenia mobilnego (a w tle równie» w pami¦ci stacji
roboczej, na której dziaªa system CAx).
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4. Ocena systemu AR przez u»ytkownika - uzupeªnienie formularza oceny do-
±wiadczenia.

Eksperyment polegaª na realizacji okre±lonych zada« zgodnie z opracowanym sce-
nariuszem. W realizacji scenariusza za ka»dym razem braª udziaª konstruktor oraz
jeden uczestnik w roli zamawiaj¡cego.

Zadania scenariusza byªy dost¦pne dla uczestnika w opracowanej instrukcji
testów walidacyjnych3 i mogªy by¢ realizowane w dowolnej kolejno±ci, przy zaªo-
»eniu, »e zachowane b¦d¡ dwa etapy:

1. wst¦pne uzyskanie ksztaªtu naczynia poprzez dobranie wªa±ciwych jego cz¦-
±ci z dost¦pnych w pami¦ci urz¡dzenia mobilnego oraz wybranie wªa±ciwego
jego koloru (rys. 6.8),

2. edycja warto±ci parametrów wymiarowych (rys. 6.9),

Efektem byªo uzyskanie naczynia o ksztaªcie jak najbardziej zbli»onym do �-
zycznej butelki(patrz rys. 5.5) oraz uzyskanie wªa±ciwej pojemno±ci wsadu - 340
ml, przy zaªo»eniu, »e nowe naczynie ma posiada¢ gªówk¦ o mniejszej ±rednicy
szyjki. W rezultacie uczestnik zmuszony byª dokona¢ korekty modelowanego na-
czynia (powi¦kszy¢ je w wybrany przez siebie sposób - np. zwi¦kszaj¡c wysoko±¢,
±rednic¦, dªugo±¢ szyjki itd.), »eby utrzyma¢ przyj¦t¡ pojemno±¢, a wi¦c nanosiª
bezpo±rednio na model swoje wymagania dotycz¡ce ksztaªtu.

Osoba w roli zamawiaj¡cego podejmowaªa decyzj¦, w którym momencie reali-
zacja scenariusza ko«czyªa si¦ powodzeniem pod warunkiem, »e uzyskana zostaªa
wªa±ciwa pojemno±¢ (po uzyskaniu pojemno±ci mo»liwa byªa dalsza edycja para-
metrów w celu dopracowania postaci geometrycznej modelu 3D).

Uczestnicy w czasie rzeczywistym porównywali wirtualny model 3D naczynia z
jego �zycznym odpowiednikiem wykonuj¡c kolejne iteracje wprowadzania zmian i
stopniowo uzyskuj¡c wymagany ksztaªt i pojemno±¢ �zycznego naczynia. Kolejne
kroki tego procesu zostaªy pokazane na rysunku 6.9.
Uczestnicy wykonywali kolejne dziaªania, testuj¡c poszczególne elementy metody,
takie jak:

� zmiana koloru modelu 3D naczynia,

� wybór wªa±ciwych cz¦±ci modelu 3D naczynia (gªówki, szyjki, korpusu oraz
stopy),

� utworzenie wst¦pnego modelu 3D naczynia,

� edycja parametrów wymiarowych modelu 3D naczynia w celu uzyskania
ksztaªtu �zycznej butelki,

� uzyskanie wªa±ciwej pojemno±ci modelu 3D naczynia odpowiadaj¡cej po-
jemno±ci �zycznego naczynia,

Efektem ko«cowym badania byªo utworzenie modelu 3D naczynia szklanego o
okre±lonej pojemno±ci.
W trakcie dziaªa« uczestnicy badania sprawdzili:

� stopie« trudno±ci uzyskania modelu 3D,

3Tekst instrukcji jest dokumentem nieformalnym i nie stanowi gªównej tre±ci niniejszego
opracowania.
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� czasochªonno±¢ procesu uzyskania modelu 3D naczynia,

� pracochªonno±¢ procesu uzyskania modelu 3D naczynia (ilo±¢ operacji po-
trzebnych do uzyskania modelu 3D naczynia),

� trudno±¢ w nauczeniu si¦ obsªugi systemu.

6.2.4 Ocena metody

Ocena miaªa charakter jako±ciowy i zostaªa dokonana na podstawie wypeªnianych
przed i po badaniu kwestionariuszy (przed - w wersji papierowej, a po - w wersji
elektronicznej).

Kwestionariusze zawieraªy stwierdzenia do których miaª si¦ ustosunkowa¢
uczestnik badania. Stwierdzenia do kwestionariuszy zostaªy tak dobrane i skon-
struowane, aby mo»liwa byªa na ich podstawie odpowied¹ na nast¦puj¡ce pytania:

� Czy opracowana metoda umo»liwia wykonywanie dziaªa« w scenariuszu od-
wzorowuj¡cym realny przypadek (utworzenie modelu 3D w oparciu o istnie-
j¡ce naczynie przez osob¦ nieb¦d¡c¡ konstruktorem naczy«)?

� Czy opracowana metoda zdaniem uczestników jest pracochªonna?

� Czy opracowana metoda zdaniem uczestników jest czasochªonna?

� Czy opracowana metoda jest dla uczestników zrozumiaªa i ªatwa?

� Czy dziaªania wykonywane podczas realizacji opracowanej metody s¡ dla
uczestników ciekawe?

Finalnie, wynikiem testów byªa odpowied¹ na pytania:

� Czy zdaniem testuj¡cych metoda jest przydatna w tworzeniu modeli 3D
naczy« szklanych?

� W jakich obszarach metoda speªniªa oczekiwania uczestników?

� W jakich obszarach metoda wymaga dopracowania?

Uczestnicy badania ustosunkowali si¦ do stwierdze« za pomoc¡ opracowanej przez
autora siedmiostopniowej interwaªowej skali Likerta (Albert and Tullis, 2013).
Uczestnicy badania decydowali w jakim stopniu - w skali 1 - 7 - zgadzali si¦
z zaproponowanymi stwierdzeniami dotycz¡cymi metody, innymi sªowy oceniali
czy poszczególne czynno±ci byªy dla nich ªatwe, czy trudne.
Skala zostaªa pokazana na rysunku 6.4.

Kwestionariusze zostaªy podzielone na trzy cz¦±ci:

1. realizacja dziaªa« projektowych,

2. ogólna ocena metody,

3. podsumowanie.
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W cz¦±ci dotycz¡cej realizacji dziaªa« projektowych uczestnicy ustosunkowali
si¦ do nast¦puj¡cych zagadnie«:

1. Dziaªania zwi¡zane z wyborem wªa±ciwego koloru modelu 3D naczynia b¦d¡
/ byªy trudne do wykonania.

2. Dziaªania zwi¡zane z wyborem wªa±ciwych cz¦±ci modelu 3D naczynia
(gªówki, szyjki, korpusu oraz stopy) b¦d¡ / byªy trudne do wykonania.

3. Utworzenie wst¦pnego modelu 3D naczynia b¦dzie / byªo trudne do wyko-
nania.

4. Edycja parametrów wymiarowych modelu 3D naczynia w celu uzyskania
ksztaªtu �zycznej butelki b¦dzie / byªa trudna do wykonania.

5. Uzyskanie wªa±ciwej pojemno±ci modelu 3D naczynia odpowiadaj¡cej po-
jemno±ci �zycznego naczynia b¦dzie / byªo trudne do wykonania.

�rednie odpowiedzi na te pytania zostaªy pokazane na wykresie na rysunku 6.10.
W cz¦±ci tej w ka»dym przypadku dziaªanie byªo ªatwiejsze, ni» wydawaªo si¦

uczestnikom przed rozpocz¦ciem badania.
Najwi¦kszym zaskoczeniem dla uczestników byªa ªatwo±¢ z jak¡ mogli wyko-

nywa¢ dziaªania zwi¡zane z wyborem cz¦±ci modelu 3D (±rednia przed badaniem:
X = 2, 75, a po badaniu: X = 1, 50) oraz z utworzeniem wst¦pnego modelu 3D
(±rednia przed badaniem: X = 2, 75, a po badaniu: X = 1, 63).

W przypadku pytania dotycz¡cego dziaªania zwi¡zanego z wyborem koloru -
czynno±¢ ta wydawaªa si¦ uczestnikom bardzo ªatwa przed badaniem (X = 1, 63),
ale mimo to po badaniu okazaªa si¦ jeszcze ªatwiejsza (X = 1, 13).

Najtrudniejsze okazaªo si¦ dziaªanie zwi¡zane z uzyskaniem wªa±ciwej pojem-
no±ci modelu 3D naczynia. Uczestnicy spodziewali si¦, »e b¦dzie to najtrudniejsza
czynno±¢ z tej cz¦±ci scenariusza (±rednia ocen przed badaniem: X = 3, 13) i taka
istotnie byªa (±rednia ocen po badaniu: (X = 2, 63).

Pewnym zaskoczeniem dla autora byªy odpowiedzi uczestników dotycz¡ce
dziaªania zwi¡zanego z edycj¡ parametrów utworzonego modelu 3D w celu uzy-
skania ksztaªtu �zycznej butelki. Odpowiedzi przed badaniem byªy stosunkowo
niskie (X = 2, 13) co oznaczaªo, »e to dziaªanie wydawaªo si¦ uczestnikom ªatwe,
a po badaniu okazaªy si¦ jeszcze ni»sze (X = 1, 50).

W opinii autora ci¦»ar tego pytania zostaª przeniesiony na zagadnienie zwi¡-
zane z uzyskaniem wªa±ciwej pojemno±ci.

Z punktu widzenia opracowanej metody jest to bardzo pozytywne zjawisko,
gdy» techniczny aspekt zwi¡zany z dziaªaniem systemu (edycja parametrów wy-
miarowych modelu 3D, która w systemach parametrycznych wymaga bardziej zªo-
»onych dziaªa«, zaawansowanej wiedzy i do±wiadczenia) okazaª si¦ dla uczestników
ªatwy. Mogli wi¦c oni w du»o wi¦kszym stopniu skoncentrowa¢ si¦ na czynno±ciach
w ich odczuciu trudniejszych, czyli na takim dopasowaniu ksztaªtu modelu wir-
tualnego do �zycznego, »eby uzyska¢ wªa±ciw¡ pojemno±¢.

W cz¦±ci dotycz¡cej realizacji gªównego celu metody uczestnicy ustosunkowali
si¦ do nast¦puj¡cych zagadnie«:

1. Utworzenie modelu 3D naczynia w jak najwi¦kszym stopniu zbli»onego do
dostarczonego naczynia b¦dzie/byªo trudne.

2. Utworzenie modelu 3D naczynia w jak najwi¦kszym stopniu zbli»onego do
dostarczonego naczynia b¦dzie/byªo czasochªonne.



112 Badania zaproponowanej metody i opracowanego systemu

R
ys
un
ek

6.
10
:
W
ar
to
±c
i
±r
ed
ni
e
w
yn
ik
ów

ba
da
«
u»
yt
ec
zn
o±
ci
m
et
od
y
w
sp
om

ag
an
ia
pr
oj
ek
to
w
an
ia
na
cz
y«

sz
kl
an
yc
h
-
cz
¦±
¢
do
ty
cz
¡c
a
re
al
iz
ac
ji

dz
ia
ªa
«
pr
oj
ek
to
w
yc
h

F
ig
ur
e
6.
10
:
A
ve
ra
ge

va
lu
es

of
th
e
re
su
lt
s
of
th
e
re
se
ar
ch

of
us
ab
ili
ty

te
st
s
of
th
e
su
pp

or
t
m
et
ho
d
of
de
si
gn
in
g
gl
as
s
co
nt
ai
ne
rs
-
de
si
gn

ac
ti
vi
ti
es



6.2 Ocena przydatno±ci metody wspomagania projektowania 113

3. Utworzenie modelu 3D naczynia w jak najwi¦kszym stopniu zbli»onego
do dostarczonego naczynia b¦dzie wymagaªo/wymagaªo wykonania bardzo
wielu operacji w systemie.

4. Nauczenie si¦ post¦powania wedªug tej metody projektowania pocz¡tkowo
sprawiªo mi wiele problemów.

�rednie odpowiedzi na te pytania zostaªy pokazane na rysunku 6.11.
Podobnie jak w poprzedniej cz¦±ci, tak równie» tutaj oceny uczestników byªy

wy»sze po badaniu, ni» przed.
Najwi¦kszym zaskoczeniem dla uczestników byªa ªatwo±¢ z jak¡ mogli utwo-

rzy¢ model 3D naczynia w jak najwi¦kszym stopniu zbli»ony do dostarczonego
naczynia (±rednia ocen przed badaniem: X = 4, 00, ±rednia ocen po badaniu:
X = 2, 00).

Uczestnicy spodziewali si¦ równie», »e utworzenie modelu 3D zajmie im nieco
wi¦cej czasu (±rednia ocen przed badaniem: X = 3, 13, ±rednia ocen po badaniu:
X = 2, 25) oraz b¦dzie nieco bardziej pracochªonne (±rednia ocen przed badaniem:
X = 3, 63 oraz po badaniu: X = 2, 63), ni» faktycznie byªo.

Stopie« pracochªonno±ci - mimo »e i tak okazaª si¦ mniejszy, ni» si¦ wydawaª
pocz¡tkowo - byª stosunkowo wysoki, gdy» wi¡zaª si¦ z konieczno±ci¡ wykonania
wielu iteracji przebudowy modelu, w celu dopasowania ksztaªtu oraz pojemno±ci.
W przypadku niedo±wiadczonych u»ytkowników (a do takich wªa±nie skierowana
jest opracowana metoda) wykonanie kilku pierwszych prób zwi¡zanych z edycj¡
parametrów oraz aktualizacj¡ modelu 3D w ±rodowisku AR umo»liwia poznanie
sposobu, w jaki dziaªa system. Kolejne próby (edycja kolejnych parametrów, jak
np. ±rednicy korpusu, dªugo±ci szyjki, wysoko±ci caªkowitej itd.) prowadziªy do
uzyskiwania okre±lonej pojemno±ci.

Powy»sza prawidªowo±¢ znalazªa swoje odzwierciedlenie w ocenie dotycz¡cej
ostatniego zagadnienia, w którym uczestnicy ustosunkowali si¦ do stwierdzenia,
czy zaproponowana metoda pocz¡tkowo sprawi im sporo problemów. Odpowiedzi
wskazuj¡, »e metoda okazaªa si¦ ªatwiejsza, ni» pocz¡tkowo si¦ wydawaªo (±red-
nia odpowiedzi przed badaniem: X = 3, 25 oraz po badaniu: X = 2, 25), a w
powi¡zaniu z odpowiedziami na pytanie pierwsze (które dotyczyªo oceny stop-
nia trudno±ci utworzenia modelu 3D) mo»na wnioskowa¢, »e po zapoznaniu si¦
z metod¡ uczestnicy byli w stanie sprawnie posªugiwa¢ si¦ systemem i bez wi¦k-
szych trudno±ci realizowa¢ dziaªania okre±lone w scenariuszu. W podsumowaniu
uczestnicy odpowiedzieli na nast¦puj¡ce pytania:

1. B¦d¦ musiaªa / musiaª lub musiaªam / musiaªem prosi¢ o wsparcie w wi¦k-
szo±ci przypadków podczas u»ywania tego oprogramowania.

2. Praca z oprogramowaniem opartym na tej metodzie byªa / b¦dzie umysªowo
stymuluj¡ca.

3. Jak wa»ny dla Ciebie jest rodzaj oprogramowania, które oceniaªa± / ocenia-
ªe±?

�rednie odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2 zostaªy pokazane na rysunku 6.12, nato-
miast odpowiedzi na pytanie nr 3 zostaªy pokazane na rysunku 6.13.
Odpowiedzi na pytania 1 i 2 po testach równie» byªy bardziej korzystne, ni» przed
testami.
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Uczestnicy spodziewali si¦, »e b¦d¡ potrzebowali wi¦kszego wsparcia podczas re-
alizacji dziaªa« w systemie, ni» faktycznie potrzebowali (±rednia ocen przed ba-
daniem: X = 3, 38 oraz po badaniu: X = 2, 38). Ma to szczególne znaczenie, gdy
uwzgl¦dnimy fakt, »e uczestnicy nie zajmuj¡ si¦ zawodowo projektowaniem na-
czy« szklanych, a efektem ich dziaªa« byªo utworzenie modelu parametrycznego.
Dodatkowo dziaªania te byªy dla uczestników w sporym stopniu ciekawe i umy-
sªowo stymuluj¡ce (ocena przed badaniem: X = 4, 88, po badaniu: X = 3, 63).
Nieco ni»sze oceny w tym punkcie zwi¡zane s¡ z faktem, »e bran»a projektowa-
nia opakowa« nie byªa zbyt znacz¡ca dla uczestników badania, co miaªo swoje
odzwierciedlenie w ostatnim pytaniu, w którym uczestnicy zostali zapytani jak
wa»ne byªo dla nich oprogramowanie, które oceniali. Poªowa uczestników odpo-
wiedziaªa, »e byªo niezbyt wa»ne, 25% »e wa»ne oraz 25% »e niewa»ne. Niemniej
jednak pomimo tego faktu uczestnicy wykazali si¦ sporym zaanga»owaniem w
badania, co miaªo swoje odzwierciedlenie w uwagach przekazanych w ostatnim,
otwartym pytaniu, w którym mieli mo»liwo±¢ przekazania swoich uwag i spostrze-
»e«.

Szczegóªowe wyniki bada« zamieszczone zostaªy w C - w sposób gra�czny na
rysunkach C.1 - C.11, podczas gdy szczegóªowe wyniki w tabelach C.1 - C.4.

Rysunek 6.12: Warto±ci ±rednie wyników bada« u»yteczno±ci metody wspomaga-
nia projektowania naczy« szklanych - cz¦±¢ dotycz¡ca podsumowania
Figure 6.12: Average values of the results of the research of usability tests of the
support method of designing glass containers - summary

W ostatnim pytaniu uczestnicy zostali zapytani który z aspektów tego opro-
gramowania uwa»aj¡ za najwa»niejszy i dlaczego.
Najcz¦±ciej pojawiaj¡c¡ si¦ zalet¡ byªa mo»liwo±¢ ogl¡dania wirtualnego modelu
3D naczynia w rzeczywistym ±wiecie oraz mo»liwo±¢ porównania go z rzeczywist¡
butelk¡:

� (...) wizualizacja w otoczeniu z u»yciem smartphone'a,
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Rysunek 6.13: Ocena uczestników dotycz¡ca tego, jak wa»ne byªo dla nich opro-
gramowanie, które oceniali
Figure 6.13: The participants' evaluation of how the software they evaluated was
important to them

� Wy±wietlanie modelu 3D w rzeczywistym ±rodowisku. Mo»na zobaczy¢ model
porównuj¡c go do innych obiektów, które nas otaczaj¡,

� Mo»liwo±¢ wizualizacji modelu w rzeczywisto±ci,

� Prostot¦ budowania modelu poª¡czon¡ z mo»liwo±ci¡ porównywania, w czasie
rzeczywistym, na ekranie urz¡dzenia tworzonego modelu i wzorca,

� Mo»liwo±¢ porównania do rzeczywistego wzorca.

Drugim aspektem, na który wskazywaªa wi¦kszo±¢ uczestników bada« byªa ªa-
two±¢, z jak¡ byli w stanie utworzy¢ model 3D oraz uzyska¢ ksztaªt i pojemno±¢
rzeczywistego naczynia:

� Uzyskanie odpowiedniej pojemno±ci naczynia przy zachowaniu ksztaªtu zgod-
nego z rzeczywist¡ butelk¡,

� Szybkie utworzenie modelu komputerowego 3D,

� Mo»liwo±¢ projektowania parametrycznego z gotowych podzespoªów,

� Prostot¦ budowania modelu (...),

� Prostota w stwarzaniu modelu i jego edytowanie,

� �atwo±¢ odwzorowywania.

Cz¦±¢ u»ytkowników wskazywaªa równie» na fakt, »e dziaªania w systemie mog¡
by¢ wykonywane z aktywnym udziaªem zamawiaj¡cego naczynie: klient mo»e by¢
obecny w trakcie powstawania modelu butelki i bra¢ w nim udziaª oraz »e ich zda-
niem opracowana metoda prezentowania modelu w trakcie projektowania na tle
±wiata rzeczywistego jest przyszªo±ciowa: Aspekt ten nale»y do przyszªo±ciowych
rozwi¡za« w obszarze projektowania.

Ostatnim elementem oceny bada« byªo okre±lenie obszarów, w których opra-
cowana metoda speªniªa oczekiwania u»ytkowników, tych, w których si¦ wyró»nia
oraz w których wymaga usprawnienia.
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W tym celu ±rednie ocen z poszczególnych zagadnie« do których ustosunko-
wali si¦ uczestnicy badania zostaªy naniesione na wykres ±rednich oczekiwa« oraz
do±wiadczenia (rysunek 6.14).

Analizuj¡c wykres mo»na zauwa»y¢, »e wszystkie oceny znajduj¡ si¦ w jego
lewej dolnej cz¦±ci (zaznaczonej na wykresie czerwonym kolorem), co oznacza, »e
wszystkie testowane funkcjonalno±ci dziaªaj¡ poprawnie i nie okazaªy si¦ rozcza-
rowaniem dla uczestników testów.

Najbardziej warto±ciowe aspekty metody s¡ tymi, które s¡ najbardziej wysu-
ni¦te w kierunku prawej dolnej cz¦±ci wykresu. Trzy najbardziej wysuni¦te to:

1. mo»liwo±¢ ªatwego utworzenia modelu 3D odzwierciedlaj¡cego rzeczywiste
naczynie,

2. brak konieczno±ci wykonania bardzo wielu operacji w systemie w celu uzy-
skania modelu 3D naczynia,

3. mo»liwo±¢ samodzielnej obsªugi systemu.

�adna ze ±rednich ocen nie znalazªa si¦ w obszarach, które wskazywaªyby, »e wy-
magaj¡ naprawy (uczestnicy spodziewali si¦, »e dziaªanie b¦dzie ªatwe, a okazaªo
si¦ trudne) lub »e nie speªniaj¡ swojej roli (uczestnicy spodziewali si¦, »e dziaªanie
b¦dzie trudne i byªo trudne).
Z tej cz¦±ci bada« wynikaj¡ trzy najwa»niejsze wnioski:

1. System oparty o opracowan¡ przez autora metod¦ w sposób poprawny umo»-
liwia realizacj¦ zaawansowanych dziaªa« zwi¡zanych z projektowaniem mo-
deli 3D naczy« szklanych osobom, które nie s¡ specjalistami z tej dziedziny.

2. Wi¦kszo±¢ z zaawansowanych dziaªa« w opinii u»ytkowników jest stosun-
kowo ªatwa - oznacza to, »e:

� stosuj¡c t¦ metod¦ przedsi¦biorstwo mo»e mie¢ bardzo du»o korzy±ci,

� istnieje mo»liwo±¢ dalszego rozwoju tego systemu o nowe funkcjonalno-
±ci (nie ma konieczno±ci zbytniego koncentrowania si¦ na naprawianiu
funkcjonalno±ci, które dziaªaj¡ niewªa±ciwie), co mo»e skutkowa¢ wzro-
stem jego innowacyjno±ci oraz umo»liwieniu realizacji kolejnych dziaªa«
projektowych.

3. Pozytywny odbiór metody oraz systemu w opinii autora w du»ej cz¦±ci spo-
wodowany jest faktem, »e wi¦kszo±¢ jego niedoskonaªo±ci zostaªa uspraw-
niona w oparciu o wyniki bada« wery�kacyjnych oraz opinie i sugestie prze-
kazane przez uczestników pierwszej cz¦±ci bada«.

6.3. Podsumowanie przeprowadzonych bada«

W odniesieniu do opracowanego systemu poszerzonej rzeczywisto±ci przeznaczo-
nego do wspomagania procesu projektowania naczy« szklanych mo»na stwierdzi¢,
»e:

1. Przeprowadzone badania potwierdziªy, »e system dziaªa poprawnie i umo»li-
wia u»ytkownikom realizacj¦ dziaªa« zwi¡zanych z utworzeniem modelu 3D
naczynia szklanego w ±rodowisku rzeczywisto±ci poszerzonej.
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2. Interfejs aplikacji mobilnej, której u»ywa u»ytkownik jest zrozumiaªy, przej-
rzysty oraz ªatwy w u»yciu i ªatwy do nauczenia.

3. System dziaªa wystarczaj¡co szybko i stabilnie.

4. Badania potwierdziªy, »e utworzenie modelu 3D byªo dla u»ytkownika mo»-
liwe we wszystkich próbach, mo»liwa byªa równie» edycja parametrów utwo-
rzonego modelu 3D.

W odniesieniu do opracowanej metody wspomagania procesu projektowania na-
czy« szklanych mo»na stwierdzi¢, »e:

1. Przeprowadzone badania potwierdziªy poprawno±¢ opracowanej metody
wspomagania procesu projektowania naczy« szklanych w realnych zasto-
sowaniach.

2. Przeprowadzone badania potwierdziªy mo»liwo±¢ realizowania dziaªa« pro-
jektowych z udziaªem osób, które zawodowo nie zajmuj¡ si¦ projektowaniem
naczy« szklanych.

3. Opracowana metoda jest wystarczaj¡co przyst¦pna i ªatwa, »eby u»ytkow-
nik, który nie ma do±wiadczenia w realizacji dziaªa« zwi¡zanych z projek-
towaniem, mógª j¡ stosowa¢.

4. Aspekt zwi¡zany z prezentacj¡ projektowanego modelu 3D w rzeczywistym
±wiecie jest dla u»ytkowników bardzo wa»ny i przydatny.

Usprawnienie wykonywania dziaªa« zwi¡zanych z projektowaniem naczynia szkla-
nego wynika gªównie z:

1. mo»liwo±ci wizualizacji modeli 3D naczy« szklanych w rzeczywistej skali
(1:1),

2. mo»liwo±ci dokonywania oceny wizualnej prezentowanych modeli 3D naczy«
z dowolnej perspektywy na tle ±wiata rzeczywistego, na przykªad w otocze-
niu rzeczywistych naczy«,

3. odci¡»ania u»ytkownika nieb¦d¡cego in»ynierem - konstruktorem od wy-
konywania zaawansowanych operacji, które zostaªy zautomatyzowane i s¡
realizowane przez system (mechanizmy kon�guracji, reguªy wi¡»¡ce poszcze-
gólne parametry modelu 3D, zastosowanie szablonu, aktualizacja parame-
trów wymiarowych itd.),

4. zastosowania urz¡dzenia mobilnego, a tym samym umo»liwienia realizacji
dziaªa« projektowych w dowolnym miejscu,

5. równolegªego powstawania modelu parametrycznego, w oparciu o który mo»-
liwe jest wyprodukowanie utworzonego z udziaªem zamawiaj¡cego modelu
3D naczynia.





Rozdziaª 7

Podsumowanie i wnioski

Praca jest wynikiem bada« autora nad rozwojem zaproponowanej metody wspo-
magania procesu projektowania naczy« szklanych z zastosowaniem kon�guratora
w ±rodowisku poszerzonej rzeczywisto±ci. Metoda ta powinna znale¹¢ zastosowa-
nie do wspomagania procesu projektowania naczy« szklanych przez osoby bior¡ce
udziaª w procesie wdro»enia do produkcji nowego wzoru naczynia, ale nie wy-
konuj¡ce dziaªa« zwi¡zanych z projektowaniem lub wykonywaniem dokumentacji
technicznej w zaawansowanych systemach CAx.
Sformuªowany na wst¦pie cel rozprawy zostaª osi¡gni¦ty poprzez:

1. opracowanie metody wspomagania procesu projektowania naczy« szklanych
w ±rodowisku poszerzonej rzeczywisto±ci (patrz rozdz. 3),

2. opracowanie i wykonanie systemu wspomagania procesu projektowania na-
czy« szklanych z zastosowaniem kon�guratora w ±rodowisku poszerzonej rze-
czywisto±ci, stanowi¡cego praktyczn¡ realizacj¦ opracowanej metody (patrz
rozdz. 4).

Przeprowadzone badania opracowanej metody oraz ±rodka umo»liwiaj¡cego prak-
tyczne zastosowanie tej metody umo»liwiªo ogólne potwierdzenie jej poprawno±ci
i przydatno±ci.

W kontek±cie okre±lonych w punkcie 1.4 tez pracy, mo»na sformuªowa¢ nast¦-
puj¡ce stwierdzenia:

� Sªuszno±¢ tezy 1 wykazano poprzez opracowanie systemu AR, który progra-
mowo integruje zaawansowany system klasy CAx z silnikiem gier Unity3D,
który posªu»yª jako narz¦dzie do realizacji technik poszerzonej rzeczywisto-
±ci.

� Sªuszno±¢ tezy 2 wykazano poprzez realizacj¦ procesu opracowania modelu
3D naczynia szklanego (w tym modelu parametrycznego) z u»yciem urz¡-
dzenia mobilnego w ±rodowisku poszerzonej rzeczywisto±ci, a wi¦c na tle
±wiata rzeczywistego, w otoczeniu rzeczywistego naczynia.

� Sªuszno±¢ tezy 3 wykazano poprzez realizacj¦ utworzenia modelu 3D na-
czynia szklanego (w tym modelu parametrycznego) przez osoby, które za-
wodowo nie zajmuj¡ si¦ konstruowaniem naczy« szklanych, w tym równie»
przez osoby, które nie posiadaj¡ wyksztaªcenia technicznego.
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Najwa»niejszymi, oryginalnymi (zdaniem autora) elementami wykonanej
pracy s¡:

1. opracowanie sposobu programowej integracji dwóch bardzo ró»nych ±rodo-
wisk - systemu klasy CAx oraz silnika gier umo»liwiaj¡cego implementacj¦
technik AR,

2. opracowanie sposobu kon�guracji naczy« szklanych z u»yciem urz¡dzenia
mobilnego (w ±rodowisku poszerzonej rzeczywisto±ci) w dowolnej lokaliza-
cji oraz równolegªego utworzenia modelu parametrycznego (w ±rodowisku
systemu CAx),

3. opracowanie metody umo»liwiaj¡cej aktywny udziaª osób nieposiadaj¡cych
zaawansowanej wiedzy oraz umiej¦tno±ci z dziedziny konstruowania naczy«
szklanych w procesie projektowym, którego produktem jest peªnowarto-
±ciowy model parametryczny, na bazie którego mo»liwe jest wyprodukowanie
naczynia szklanego.



Rozdziaª 8

Perspektywy rozwojowe

W trakcie tworzenia systemu AR, który stanowi realizacj¦ opracowanej metody,
jak równie» na podstawie analizy wyników wykonanych bada«, autor dostrzegª
szerokie perspektywy rozwojowe oraz stwierdziª potrzeb¦ kontynuacji bada« nad
dalszym rozwojem metod i ±rodków usprawniania oraz automatyzacji procesu pro-
jektowego. W opinii autora równie szerokie mo»liwo±ci dalszego rozwoju dotycz¡
obszaru wspomagania procesu projektowego technikami umo»liwiaj¡cymi udziaª
w tym procesie osobom, które na co dzie« w nim nie uczestnicz¡.
Gªówne kierunki rozwoju oraz bada« powinny dotyczy¢:

� zastosowania algorytmu umo»liwiaj¡cego realizacj¦ procesu ±ledzenia bez
u»ycia znaczników (ang. markerless augmented reality); w opinii autora jest
to jedyny sªuszny kierunek rozwoju tych technik,

� rozwoju oraz usprawnienia metod lub nawet opracowania oddzielnego in-
terfejsu umo»liwiaj¡cego zarz¡dzanie modelami 3D, które s¡ kon�gurowane
(gªówka, szyjka, korpus, stopa),

� rezygnacji z równolegªego tworzenia odpowiadaj¡cych sobie modeli po stro-
nie aplikacji na urz¡dzeniu mobilnym oraz w systemie CAx - w opinii autora
algorytm ten mo»e zosta¢ przeprojektowany w taki sposób, »eby odbywaªo
si¦ to tylko i wyª¡cznie w jednym z tych systemów, ale prezentowane w
obydwu,

� dalszego rozwoju reguª wspomagaj¡cych podejmowanie decyzji przez osoby
wykonuj¡ce dziaªania w systemie AR oraz opracowanie i zaimplementowanie
interfejsu przeznaczonego do zarz¡dzania nimi,

� rozbudowania systemu o dodatkow¡ funkcjonalno±¢ zwi¡zan¡ z automatycz-
nym generowaniem dokumentacji 2D w oparciu o utworzony model,

� wprowadzenia elementów pracy zespoªowej dzi¦ki mo»liwo±ci jednoczesnego
ogl¡dania jednego modelu poprzez ró»ne urz¡dzenia mobilne,

� dalszej automatyzacji procesu konstrukcyjnego poprzez rozszerzenie sys-
temu na kolejne jego etapy zwi¡zane z projektowaniem narz¦dzi potrzebnych
do wyprodukowania zaprojektowanego naczynia,

� rozbudowy systemu o funkcjonalno±ci oparte o wiedz¦ konstrukcyjn¡.
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Warto równie» zwróci¢ uwag¦ na uniwersalno±¢ opracowanej metody - przy sto-
sunkowo niewielkim nakªadzie pracy i ±rodków mo»e zosta¢ przeniesiona i zaim-
plementowana do innych obszarów dóbr konsumpcyjnych (ang. consumer goods),
w projektowaniu których mógªby aktywny udziaª wzi¡¢ zamawiaj¡cy, np. bran»a
meblowa lub urz¡dze« agd, rtv. Mogªaby równie» by¢ podstaw¡ do opracowania
nowych procesów, np. kastomizowania samochodów osobowych itd.

W trakcie realizacji systemu AR autor dostrzegª niezwykª¡ elastyczno±¢ za-
równo interfejsu programistycznego u»ytego systemu CAx (Creo Parametric), jak
równie» silnika gier Unity3D, a co za tym idzie niezwykªe mo»liwo±ci obydwu tych
±rodowisk. W przekonaniu autora opracowana metoda oraz system mog¡ wi¦c po-
sªu»y¢ jako podstawa do rozwoju du»o bardziej zaawansowanych systemów lub
nawet platform stanowi¡cych zbiór ró»nych aplikacji zwi¡zanych z szeroko rozu-
mianym zarz¡dzaniem procesem konstrukcyjnym.

Ostatnim aspektem, na który warto zwróci¢ uwag¦ jest moduªowo±¢ opraco-
wanego systemu, który skªada si¦ z moduªu integracyjnego systemu CAx oraz
aplikacji mobilnej. Sposób komunikacji pomi¦dzy tymi moduªami jest wystarcza-
j¡co uniwersalny, »eby zastosowany system CAx - Creo Parametric - mógª zosta¢
zast¡piony dowolnym innym, który posiada interfejs programistyczny umo»liwia-
j¡cy realizacj¦ dziaªa«, w wyniku których mogªyby by¢ odbierane i dostarczane
dane do aplikacji mobilnej. Wedªug wiedzy autora wi¦kszo±¢ wspóªczesnych syste-
mów CAx posiada takie mo»liwo±ci (np. CATIA V5/V6, SolidWorks, NX). Mo»na
wyobrazi¢ sobie sytuacj¦, gdy aplikacja mobilna mogªaby wspóªpracowa¢ jedno-
cze±nie z ró»nymi rodzajami oprogramowania CAx.

Uwzgl¦dniaj¡c najnowsze trendy w obszarze rozwoju produktu w opinii au-
tora nic nie stoi na przeszkodzie, »eby opracowany system mógª wspóªpracowa¢ z
zaawansowanym systemem do zarz¡dzania cyklem »ycia produktu (np. Windchill
PDMLink, 3DExperience lub Teamcenter). W rozwi¡zaniu takim dane do apli-
kacji AR byªyby odczytywane i zapisywane poprzez specjalny interfejs z zasobów
bazodanowych takiego systemu i byªyby dodatkowo wzbogacone o szczegóªowe
informacje o produkcie.



Zaª¡czniki





Dodatek A

Modele parametryczne

W tej cz¦±ci pracy przedstawione zostaªy przykªadowe parametryczne cechy po-
staciowe opracowane do celu realizacji systemu AR oraz przeprowadzenia bada«.

Szczegóªowy opis parametrycznych cech postaciowych zostaª zawarty w cz¦±ci
4.4.

(a) (b)

(c)

Rysunek A.1: Modele parametryczne gªówek naczynia szklanego: a) koronowa, b)
gwintowana, c) pod korek
Figure A.1: Parametric models of glass container �nishes: a) crown, b) screw, c)
cork
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Rysunek A.2: Model parametryczny 3D szyjki naczynia szklanego przeznaczonego
do piwa, wykonany jako parametryczna cecha postaciowa naczynia zde�niowana
przez u»ytkownika
Figure A.2: Parametric 3D model of glass container neck for beer, made as user-
de�ned feature
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Rysunek A.3: Model parametryczny 3D szyjki naczynia szklanego przeznaczonego
do wina, wykonany jako parametryczna cecha postaciowa naczynia zde�niowana
przez u»ytkownika
Figure A.3: Parametric 3D model of glass container neck for wine, made as user-
de�ned feature
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Rysunek A.4: Model parametryczny 3D szyjki naczynia szklanego przeznaczonego
do soku, wykonany jako parametryczna cecha postaciowa naczynia zde�niowana
przez u»ytkownika
Figure A.4: Parametric 3D model of glass container neck for juice, made as user-
de�ned feature
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Rysunek A.5: Model parametryczny 3D szyjki naczynia szklanego przeznaczonego
do szampana, wykonany jako parametryczna cecha postaciowa naczynia zde�nio-
wana przez u»ytkownika
Figure A.5: Parametric 3D model of glass container neck for champagne, made as
user-de�ned feature
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Rysunek A.6: Model parametryczny 3D szyjki naczynia szklanego przeznaczonego
do alkoholi wysokoprocentowych, wykonany jako parametryczna cecha postaciowa
naczynia zde�niowana przez u»ytkownika
Figure A.6: Parametric 3D model of glass container neck for vodka, made as
user-de�ned feature

Rysunek A.7: Model parametryczny 3D szyjki naczynia szklanego przeznaczonego
do produktów farmaceutycznych, wykonany jako parametryczna cecha postaciowa
naczynia zde�niowana przez u»ytkownika
Figure A.7: Parametric 3D model of glass container neck for pharmaceutics, made
as user-de�ned feature
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Rysunek A.8: Model parametryczny 3D stopy z zaokr¡glon¡ powierzchni¡ boczn¡
naczynia szklanego, wykonany jako parametryczna cecha postaciowa naczynia
zde�niowana przez u»ytkownika
Figure A.8: Parametric 3D model of glass container heel with rounded side surface,
made as user-de�ned feature

Rysunek A.9: Model parametryczny 3D ze sto»kow¡ powierzchni¡ boczn¡ naczy-
nia szklanego, wykonany jako parametryczna cecha postaciowa naczynia zde�nio-
wana przez u»ytkownika
Figure A.9: Parametric 3D model of glass container heel with conical side surface,
made as user-de�ned feature





Dodatek B

Szczegóªowe wyniki bada«

wery�kacyjnych

W tej cz¦±ci pracy przedstawione zostaªy szczegóªowe wyniki bada« wery�kacyj-
nych systemu wspomagania projektowania naczy« szklanych.

Informacje dotycz¡ce planu, przebiegu oraz opracowania wyników zawarte zo-
staªy w cz¦±ci 6.1.

Rysunek B.1: Ocena zrozumiaªo±ci menu startowego systemu AR
Figure B.1: Evaluation of the intelligibility of the system AR start menu

Rysunek B.2: Ocena przejrzysto±ci interfejsu u»ytkownika systemu AR
Figure B.2: Evaluation of the clarity of the system AR user interface
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Rysunek B.3: Ocena zrozumiaªo±ci opisu przycisków systemu AR
Figure B.3: Evaluation of the intelligibility of the system AR buttons labels

Rysunek B.4: Ocena ªatwo±ci u»ycia systemu AR
Figure B.4: Evaluation of the ease of use of the AR system

Rysunek B.5: Ocena szybko±ci z jak¡ mo»na nauczy¢ si¦ obsªugi systemu AR
Figure B.5: Evaluation of the speed at which you can learn how to use the AR
system

Rysunek B.6: Ocena szybko±ci dziaªania systemu AR
Figure B.6: Evaluation of the speed of the AR system
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Rysunek B.7: Ocena stabilno±ci dziaªania systemu AR
Figure B.7: Evaluation of the stability of the AR system

Rysunek B.8: Odpowiedzi na pytanie: �Czy system nie sprawiaª problemów?�
Figure B.8: Answers to the question: "Did the system cause any problems?"

Rysunek B.9: Odpowiedzi uczestników odnosz¡ce si¦ do stwierdzenia: �System
umo»liwiª mi utworzenie modelu 3D naczynia okre±lonego w scenariuszu�
Figure B.9: Participants' answers regarding the statement: "It was possible to
create a 3D model of the container de�ned in the scenario in the system"
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Rysunek B.10: Ocena stopnia trudno±ci realizacji wszystkich kroków zawartych w
scenariuszu w systemie AR
Figure B.10: Evaluation the level of di�culty of performing all steps de�ned in
the scenario in the AR system

Rysunek B.11: Ocena stopnia trudno±ci utworzenia modelu 3D naczynia z u»yciem
systemu AR
Figure B.11: Evaluation of the level of di�culty of creating a 3D model of a
container using the AR system

Rysunek B.12: Ocena mo»liwo±ci edycji parametrów modelu 3D naczynia w sys-
temie AR
Figure B.12: Evaluation of the possibility of editing the 3D model parameters of
the container in the AR system
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Rysunek B.13: Ocena zrozumiaªo±ci menu edycji parametrów modelu 3D w sys-
temie AR
Figure B.13: Evaluation of the intelligibility of the editing menu of 3D model
parameters in the AR system

Rysunek B.14: Ocena przydatno±ci systemu AR
Figure B.14: Evaluation of the usefulness the AR system

Rysunek B.15: Odpowiedzi uczestników odnosz¡ce si¦ do stwierdzenia: �Gdyby to
byªa moja bran»a to u»ywaªabym / u»ywaªbym systemu AR w codziennej pracy�
Figure B.15: Participants' answers regarding the statement: "I would use AR
system in my everyday work If it was my �eld
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Rysunek B.16: Odpowiedzi uczestników odnosz¡ce si¦ do stwierdzenia: �Uwa»am,
»e tworzenie modeli 3D naczy« z u»yciem systemu AR jest bardziej efektywne i
ciekawsze, ni» z u»yciem zaawansowanego oprogramowania CAD (do komputero-
wego wspomagania projektowania)�
Figure B.16: Participants' answers regarding the statement: In my opinion cre-
ating 3D models of containers using the AR system is more e�ective and more
interesting than using advanced CAD software (for computer-aided design)"

Tablica B.1: Zestawienie wyników bada« wery�kacyjnych systemu AR - cz¦±¢
zawieraj¡ca pytania wst¦pne
Table B.1: Research results of the system AR veri�cation tests - the part contain-
ing the initial questions

Wyniki bada« wery�kacyjnych systemu AR - wst¦p

L.p. Pªe¢
Biegle posªuguj¦ si¦ jednym lub wi¦cej

zaawansowanym systemem CAx
1 K NIE
2 M TAK
3 M TAK
4 M TAK
5 K NIE
6 M TAK
7 M NIE
8 M TAK
9 M TAK
10 M NIE
11 M TAK
12 M TAK
13 M TAK
14 M NIE
15 K NIE
16 K NIE
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Tablica B.3: Zestawienie wyników bada« wery�kacyjnych systemu AR - cz¦±¢
zawieraj¡ca pytania dotycz¡ce dziaªania systemu
Table B.3: Research results of the system AR veri�cation tests - the part contain-
ing the questions concerning system operation

Wyniki bada« wery�kacyjnych systemu AR - dziaªanie systemu

L.p.
System dziaªaª

szybko
System dziaªaª

stabilnie

System nie
sprawiaª

problemów
1 7 7 6
2 6 5 6
3 7 7 7
4 7 6 7
5 7 7 7
6 7 7 7
7 7 7 7
8 7 7 6
9 7 7 7
10 5 7 7
11 4 3 2
12 4 4 4
13 7 7 7
14 5 6 6
15 7 7 7
16 7 7 7
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Dodatek C

Szczegóªowe wyniki bada« oceny

przydatno±ci metody

wspomagania projektowania

naczy« szklanych

W tej cz¦±ci pracy przedstawione zostaªy szczegóªowe wyniki bada« oceny przy-
datno±ci metody wspomagania projektowania naczy« szklanych.

Informacje dotycz¡ce planu, przebiegu oraz opracowania wyników zawarte zo-
staªy w cz¦±ci 6.2.

Rysunek C.1: Ocena stopnia trudno±ci utworzenia w systemie AR modelu 3D
naczynia w jak najwi¦kszym stopniu zbli»onego do �zycznego naczynia
Figure C.1: Evaluation of the di�culty of creating a 3D model of the container in
the AR system as close as possible to the physical container
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Rysunek C.2: Ocena czasochªonno±ci procesu tworzenia w systemie AR modelu
3D naczynia w jak najwi¦kszym stopniu zbli»onego do �zycznego naczynia
Figure C.2: Evaluation of the degree of time-consuming of the process of creating
a 3D model of the container in the AR system as close as possible to the physical
container

Rysunek C.3: Ocena pracochªonno±ci procesu tworzenia w systemie AR modelu
3D naczynia w jak najwi¦kszym stopniu zbli»onego do �zycznego naczynia
Figure C.3: Evaluation of labor cosnumption of the process of creating a 3D model
of the container in the AR system as close as possible to the physical container
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Rysunek C.4: Ocena stopnia trudno±ci nauczenia si¦ post¦powania wedªug opra-
cowanej metody
Figure C.4: Evaluation of the di�culty of learning to perform activities according
to the developed method

Rysunek C.5: Ocena stopnia trudno±ci dziaªania zwi¡zanego z wyborem wªa±ci-
wego koloru modelu 3D
Figure C.5: Evaluation of the degree of di�culty of action related to the choice of
the right color of the 3D model

Rysunek C.6: Ocena stopnia trudno±ci dziaªania zwi¡zanego z wyborem wªa±ci-
wych cz¦±ci modelu 3D naczynia (gªówki, szyjki oraz stopy)
Figure C.6: Evaluation of the degree of di�culty of action related to the choice of
the right parts of 3D model of a container (�nish, neck and heel)
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Rysunek C.7: Ocena stopnia trudno±ci dziaªania zwi¡zanego z utworzeniem wst¦p-
nego modelu 3D naczynia
Figure C.7: Evaluation of the degree of di�culty of action related to the creating
preliminary 3D model of a container

Rysunek C.8: Ocena stopnia trudno±ci dziaªania zwi¡zanego z edycj¡ parametrów
wymiarowych modelu 3D naczynia w celu uzyskania ksztaªtu �zycznej butelki
Figure C.8: Evaluation of the degree of di�culty of action related to the editing
of dimensional parameters of 3D model of a bottle in order to obtain the shape
of the physical bottle
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Rysunek C.9: Ocena stopnia trudno±ci dziaªania zwi¡zanego z uzyskaniem wªa±ci-
wej pojemno±ci modelu 3D naczynia odpowiadaj¡cej pojemno±ci �zycznej butelki
Figure C.9: Evaluation of the degree of di�culty of action related to the obtaining
right volume of 3D model of a bottle in order to obtain corresponding to the
capacity of the physical bottle

Rysunek C.10: Ocena konieczno±ci korzystania ze wsparcia w trakcie wykonywania
dziaªa« w systemie AR
Figure C.10: Evaluation of the need to use help when using the AR system

Rysunek C.11: Odpowiedzi u»ytkowników dotycz¡ce tego, czy praca z oprogra-
mowaniem opartym na opracowanej metodzie byªa umysªowo stymuluj¡ca
Figure C.11: Users' answers regarding whether working with software based on
the developed method was mentally stimulating



150 Szczegóªowe wyniki bada« oceny przydatno±ci metody

Tablica C.1: Zestawienie wyników bada« oceny przydatno±ci metody wspomaga-
nia projektowania naczy« szklanych - cz¦±¢ zawieraj¡ca pytania wst¦pne
Table C.1: Results of the research of usability tests of the support method of
designing glass containers - the part containing the initial questions

projektowania naczy« szklanych - wst¦p
Wyniki bada« oceny przydatno±ci metody wspomagania

L.p.
Biegle posªuguj¦ si¦ jednym lub wi¦cej zaawansowanym

systemem CAx
1 NIE
2 TAK
3 TAK
4 TAK
5 TAK
6 TAK
7 TAK
8 NIE

L.p.
Jak by± oceniªa / oceniª swoje umiej¦tno±ci oraz wiedz¦

zwi¡zan¡ z prac¡ w programach?
1 Mam problem z u»ywaniem wi¦kszo±ci programów
2 Bardzo du»e do±wiadczenie i wiedza techniczna
3 Radz¦ sobie z wi¦kszo±ci¡ programów
4 Bardzo du»e do±wiadczenie i wiedza techniczna
5 Radz¦ sobie z wi¦kszo±ci¡ programów
6 Radz¦ sobie z wi¦kszo±ci¡ programów
7 Radz¦ sobie z wi¦kszo±ci¡ programów
8 Bardzo du»e do±wiadczenie, ale brak wiedzy technicznej
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Metoda wspomagania projektowania naczy«

szklanych z zastosowaniem kon�guratora

w ±rodowisku poszerzonej rzeczywisto±ci

Streszczenie

Praca stanowi opis autorskiego podej±cia do rozwi¡zania problemu komputero-
wego wspomagania projektowania i konstruowania naczy« szklanych.

Maj¡c na uwadze obecny stan wiedzy, sformuªowano problem badawczy oraz
okre±lono cel rozprawy, którym byªo opracowanie nowej skutecznej metody wspo-
magania procesu projektowania naczy« szklanych z udziaªem u»ytkownika, który
nie jest ani projektantem ani konstruktorem, a tak»e opracowanie systemu z zasto-
sowaniem kon�guratora oraz opartego na technikach �poszerzonej rzeczywisto±ci�
(ang. augmented reality), który umo»liwiaªby praktyczn¡ realizacj¦ tej metody.

Nowoczesne techniki poszerzonej rzeczywisto±ci w czasie rzeczywistym oraz w
±rodowisku trójwymiarowym umo»liwiaj¡ ª¡czenie ±wiata rzeczywistego ze ±wia-
tem wirtualnym, dzi¦ki czemu otwieraj¡ zupeªnie nowe mo»liwo±ci prowadzenia
dziaªa« projektowych na tle ±wiata rzeczywistego, a wi¦c na przykªad w otocze-
niu istniej¡cych produktów lub w docelowym kontek±cie, w jakim projektowany
produkt b¦dzie przedstawiany po wyprodukowaniu (np. na witrynie sklepowej).

Techniki stosowane w kon�guratorach produktowych umo»liwiaj¡ automaty-
zowanie pewnych operacji, poprzez utworzenie zestawu reguª okre±laj¡cych spo-
soby, wedªug których ró»ne komponenty mog¡ by¢ ze sob¡ ª¡czone. Oznacza to
wi¦c, »e stosuj¡c kon�gurator istnieje mo»liwo±¢ dynamicznego adaptowania ele-
mentów z istniej¡cego zasobu do wymaga« szerokiej grupy odbiorców, bez po-
trzeby wykonywania dziaªa« projektowych.

W zwi¡zku z powy»szym sformuªowano tez¦, »e mo»liwe jest opracowanie mo-
bilnego kon�guratora modeli naczy« szklanych z zastosowaniem programowej in-
tegracji metod poszerzonej rzeczywisto±ci oraz parametrycznych systemów klasy
CAx.

Sformuªowano tak»e drug¡ tez¦, »e zastosowanie kon�guratora zaimplemen-
towanego na urz¡dzeniu mobilnym wpªywa na zwi¦kszenie efektywno±ci mode-
lowania dzi¦ki zastosowaniu wizualizacji modelu naczynia na tle jego otoczenia
naturalnego.

Sformuªowano równie» trzeci¡ tez¦, »e dzi¦ki specjalnie opracowanemu inter-
fejsowi kon�guratora mo»liwy jest aktywny udziaª u»ytkownika zamawiaj¡cego
nowy wzór naczynia w procesie jego modelowania.

W celu wykazania sªuszno±ci tez opracowano system, w którym zaimplemen-
towane zostaªy opracowane metody.

Wyniki otrzymane podczas procesu walidacji potwierdzaj¡ sªuszno±¢ sformu-
ªowanych w pracy tez.

Sªowa kluczowe: komputerowe wspomaganie projektowania, kon�gurator
produktowy, poszerzona rzeczywisto±¢, system klasy CAx



The method of aiding the design process of

glass containers with the use of con�gurator

and augmented reality

Summary

The work is an attempt a new approach to solving a problem of aiding the desing
process of glass containers.

Bearing in mind the current state of knowledge, the research problem was
formulaited and the aim of the dissertation was de�ned, which was to develop
a new e�ective method of supporting the design process of glass containers with
the participation of a user who is neither a designer nor a constructor, moreover
elaboration a system using a con�gurator and based on augmented realilty (AR)
techniques, that would allow the practical implementation of this method.

Modern techniques of augmented reality make it possible to combine the real
world with the virtual one in real time and in a three-dimensional environment,
which opens completely new opportunities to run a design process in the real
world, i.e. in the surrounding of existing products or in the target context in
which the designed product will be presented (e.g. in storefront).

Techniques used in product con�gurators enable automation of certain ope-
rations by creating a set of rules de�ning ways, according to which various com-
ponents can be combined with each other. So it means that when using a con�-
gurator, there is a possibility of dynamically adapting elements from the existing
resource to the requirement of a broad group of clients, without the need to carry
out project activities.

On the basis of the aforementioned, a hypothesis was made that it is possible
to develop a mobile con�gurator of glass containers using software integration of
augmented reality methods and CAx class parametric systems.

The second hypothesis has also been formulated, that due to the visualization
of the container 3D model in its natural environment, the use of a con�gurator
implemented on a mobile device contributes to an increase in the e�ectiveness of
modeling.

The third thesis was also formulated that due to the specially developed in-
terface of the con�gurator, the active participation of the user who ordered the
new glass container is possible.

To prove the correctness of the hypothesis, the AR system with implemented
methods was elaborated. The results proved the correctness of the formulated
hypothesis.
Results of research con�rm particular advantages derived from the method using
AR techniques for aiding the design process of glass containers. Moreover, the
elaborated method can help to shorten product development time.

Keywords: computer-aided design, product con�gurator, augmented reality,
CAx class system
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