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Abstrakt 

Analýza naměřených dat je nedílnou součástí každého měření. Cílem této bakalářské 

práce bylo usnadnit zpracování výsledků z měření. Byla tedy vytvořena aplikace, 

která dovede načíst data ze souboru a dále je analyzovat. Aplikace je tedy schopna 

vytvořit různé grafické závislosti, vypočíst nové proměnné z načtených hodnot, 

uložit veškeré proměnné, určit základní parametry signálu nebo převést signál 

na jiný typ signálu. 
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Abstract 

Analysis of the measured data is an integral part of each measurement. The focus 

of this bachelor's thesis was to facilitate the processing of results of measurements. 

Therefore an application was created that can retrieve the data from the file 

and further analyze them. The application is thus able to create a variety of graphical 

dependencies, to calculate a new variable from the loaded values, save all variables, 

to determine the basic parameters of the signal or convert a signal to another signal 

type. 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace, která dokáže analyzovat data 

uložená v souboru. Data tedy musí umět načíst a dále zpracovávat a upravovat. Celá 

aplikace je vytvořena v programu Matlab a jeho grafickém prostředí GUI a GUIDE. 

První část práce je spíše teoretická. Zde se zabývám grafickým prostředím 

programu Matlab. Lze zde nalézt návod ke spuštění grafického prostředí, popis 

pracovního okna a jednotlivých komponent. Popsány jsou i jednotlivé nabídky, které 

lze nalézt v pracovním prostředí. Tyto nabídky slouží k nastavování jednotlivých 

objektů a funkcí pro správný běh programu. Při popisu použitelných objektů je 

vysvětlen jejich význam, použití a nastavení. Veškeré nastavení objektů je důležité 

pro správnou funkci a běh výsledné aplikace. 

V druhé části je popsána vytvořená aplikace. Je zde vysvětlena funkce 

jednotlivých komponent a jak správně je používat. Tato část je důležitá pro správný 

průběh celé analýzy naměřených dat. Jsou zde popsána i přídavná okna, která jsou 

součástí aplikace. Tato okna jsou definována v samotném programu. 
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2 GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ (GUI) 

V programu Matlab existuje grafické uživatelské prostředí, pro které se v anglickém 

jazyce vžila zkratka GUI. Tato zkratka v anglickém jazyce znamená Graphical User 

Interface. GUI poskytuje kontrolu nad softwarovými aplikacemi, což nám pomáhá 

v tom, že nemusíme znát tolik jazyk a nemusíme psát příkazy ke spuštění aplikace 

[1] [2]. 

Vývojové prostředí pro GUI se nazývá GUIDE, zkratka z anglického názvu 

Graphical User Interface Development Ennvironment. GUIDE lze nazvat jako takový 

automatický generátor GUI, který nás po spuštění vede. Vybíráme si a umisťujeme 

grafické objekty na výchozí obrazovku konečného programu. Zde jim zadáváme 

i jejich parametry. Jde tedy o univerzálnější a časově méně náročné řešení. Samotný 

konečný zdrojový kód nemusí a ani často není optimální. Tato skutečnost je dána 

univerzálností řešení. Mezi další patří délka a poněkud odlišná struktura celého 

kódu, což je zapříčiněno systémem GUIDE [1]. 

2.1 Prostředí GUIDE 

Průvodce systémem je interaktivní vývojové grafické prostředí, jehož základem jsou 

objekty typu uicontrol. Tyto objekty jsou určeny k ovládání běhu aplikace. Průvodce 

sám vytváří zdrojový kód pro ovládání. Vytvořená aplikace se uloží do dvou souborů 

[1]. 

Grafická podoba celé aplikace i jejich součástí se uloží do souboru s koncovkou 

*.fig. Soubor s kódem k jednotlivým objektům a funkcím do souboru s koncovkou 

*.m. Soubor s kódem se generuje sám při prvním spuštění aplikace. Doplnění 

programu o nově přidané objekty proběhne vždy po uložení grafické podoby [1] [3]. 

Průvodce lze vyvolat například zadáním příkazu guide do okna Command 

Window, nebo cestou File → New → Graphical User Interface (GUI). Po provedení 

jedné z těchto možností se otevře okno Quick Start, v kterém si můžeme vybrat 

prázdné (Blank GUI) či některé z již předdefinovaných oken. Je zde také možnost 

otevřít naše rozpracované nebo hotové okno. Při volbě prázdného okna se otevře 

základní okno (viz Obr. 2.1) s názvem untitled [2] [3]. 
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Obr. 2.1 Základní vzhled prostředí GUIDE 

2.2 Popis základního okna 

Prostředí GUIDE se skládá z několika základních částí, mezi které patří na levé 

straně paleta objektů Component Palette, uprostřed čtvercová pracovní síť Layout 

Area a v horní části lišta ikon. 

2.2.1 Component Palette (paleta objektů) 

Paletou objektů se nazývá paleta grafických prvků, což jsou vlastně veškeré objekty, 

které lze do pracovní plochy vložit. Tyto objekty umisťujeme na pracovní plochu 

a pomocí nich poté obsluhujeme program [1] [3]. 
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Obr. 2.2 Jednotlivé objekty umístěné na pracovní ploše 

2.2.1.1 Push Button (jednostavové tlačítko) 

Jednostavové tlačítko nejčastěji používáme pro zahájení nějaké akce (vykoná se 

určená část programu). Po uvolnění tlačítka se vrací do původního stavu, kterým je 

nestlačená poloha. Využívá se pro provedení daných úkolů (start aplikace, výpočet, 

zobrazení grafu atd.) [1] [3]. 

2.2.1.2 Toggle Button (dvoustavové tlačítko) 

Dvoustavové tlačítko si již pamatuje svou poslední polohu. Program Matlab nastaví 

vlastnost Value na úroveň Max (přepínač stlačen – implicitně 1), nebo Min (přepínač 

nestlačen – implicitně 0). Použít lze pro přepínání dvou různých stavů aplikace [1] 

[3].   

2.2.1.3 Slider (posuvník) 

Posuvník slouží k ručnímu nastavování hodnoty v daném rozsahu. Programátor 

nastaví maximální a minimální hodnotu do vlastností Max a Min. Krok se kterým se 

bude posuvník posouvat je dán vlastností SliderStep, která je definována pomocí 

dvou hodnot. Základní nastavení kroku je [0,01 0,1], které udává krok 1 % 

při posuvu jezdce myší a krok 10 % když klikneme myší do dráhy jezdce. Aktuální 

hodnotu posuvníku nalezneme ve vlastnosti Value. Změna mezi vertikální 

a horizontální polohou posuvníku se provede pouze změnou velikosti objektu. 

Posuvník má definováno, že jezdec se bude posunovat ve směru, kde je strana delší 

(viz Obr. 2.3) [1] [3] [4]. 
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Obr. 2.3 Posuvník při změně velikosti v jednom směru 

2.2.1.4 Radio Button, Check Box (zaškrtávací pole) 

Obě tyto funkce jsou vlastně zaškrtávací pole, které si ve vlastnosti Value pamatují 

svůj poslední stav Max nebo Min (vybrán – nevybrán). 

 Každá funkce Radio Button musí mít přidělenu příslušnou subfunkci, která 

při výběru nastaví v ostatních zaškrtávacích polích typu Radio Button stejné 

skupiny na hodnotu nevybráno. Lze tedy použít na výběr mezi několika různými 

typy [1] [3].  

Zaškrtávací pole Check Box provede akci, je-li vybráno. Využití pro případné 

volitelné doplnění grafů (mřížka, popisy os atd.) nebo pro doplnění podmínek 

aplikace [1] [3]. 

2.2.1.5 Edit Text (přepisovatelné textové pole) 

Přepisovatelné textové pole slouží ke vkládání nebo upravování textového řetězce, 

tedy vstupních hodnot od uživatele. Takto vložený text se uloží do ukazatele 

textového pole String. Objekt lze použít pro definování kroků programu v závislosti 

na vloženém textu [1] [3].  

2.2.1.6 Static Text (statické textové pole) 

Statické textové pole se používá jako popisek. Lze použít k popisu dalších prvků 

nebo k lepší orientaci a přehlednosti aplikace. Popisky definuje již autor programu 

a uživatel je tudíž nemůže měnit. Text je umístěn v ukazateli String [3].  

2.2.1.7 Pop-up Menu (nabídka) 

Nabídka se zobrazí po stisknutí na rozbalovací šipku směrem dolů. Lze volit jednu 

položku z daného seznamu. Ve vlastnosti String jsou uvedeny jednotlivé možnosti 

seznamu a ve Value je index dané vybrané položky. Hodnota indexu první položky 

v seznamu je 1. Jestliže není nabídka rozkliknuta, zobrazuje se položka podle 

hodnoty Value [1]. 

2.2.1.8 Listbox (nabídka) 

Zobrazení má formu listovací nabídky, tedy mezi jednotlivými možnostmi listujeme. 

Můžeme vybrat jednu nebo i více položek z daného seznamu.  
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Počet položek, které můžeme vybrat definují vlastnosti Max a Min. Je-li 

hodnota rozdílu mezi Max a Min větší než jedna, pak je možné vybrat více položek. 

Naopak pokud je rozdíl menší nebo roven jedné, pak nelze vybrat více položek. 

Vybrané indexy řetězců položek se objeví pod ukazatelem Value. Pokud se Listbox 

zobrazuje poprvé, tak se zobrazí základním způsobem (zvýraznění první položky 

v seznamu). Ovšem pokud chceme, aby nebyla zvýrazněna žádná položka, musíme 

nastavit Value jako prázdnou hodnotu [1]. 

Další užitečnou vlastností je ListboxTop. Pomocí této vlastnosti určujeme, 

která položka ze seznamu se nastaví jako horní, jestliže je položek tolik, že se 

nezobrazí všechny najednou. Tento ukazatel je indexem matice řetězců, které jsou 

definovány ve vlastnosti String. Hodnota vlastnosti ListboxTop je mezi číslem 1 

a počtem řetězců. Jestliže nebude hodnota celé číslo, pak se bere nejbližší nižší celé 

číslo [1]. 

2.2.1.9 Table (tabulka) 

Pro zadávání nebo zobrazení většího množství dat se využívá tabulky. Veškeré 

hodnoty se ukládají jako matice do vlastnosti Data. U každé tabulky lze nastavit, zda 

ji může uživatel upravovat, či je zobrazena pouze pro čtení [3] [4].  

2.2.1.10 Axes (souřadnicový systém) 

Slouží k vytyčení oblasti pro následné zobrazení grafu. Tímto objektem lze také 

ovládat všechny podřízené objekty [3].  

2.2.1.11 Panel, Button Group (rám) 

Rámy jsou obdélníkové útvary, které zahrnují pracovní část do jedné oblasti. Lze 

takto seskupit společné komponenty. Hlavním účelem je u aplikace zajistit lepší 

přehlednost. Pomocí vlastnosti Visible lze nastavit, kdy se má daný panel s objekty 

zobrazit (včetně objektů umístěných na panelu) [3] [4]. 

2.2.2 Layout Area (pracovní síť) 

Pracovní síť slouží k určení umístění jednotlivých grafických objektů. V jejím 

pravém dolním rohu nalezneme černý čtvereček, pomocí kterého můžeme libovolně 

zvětšovat pracovní plochu. 

Vzhled pracovní sítě lze různými způsoby upravovat. Jednotlivé změny 

se provádí v kategorii Tools v horním menu. Zde vybereme položku Grid and Rulers. 

Otevřené okno tohoto menu je znázorněno na Obr. 2.4 [1] [3].  
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Obr. 2.4 Okno nastavení Grid and Rulers 

Položka Show rulers v tomto menu slouží k zobrazení pravítka pracovní 

plochy. Toto pravítko se nám zobrazí nad pracovní plochou a vlevo od pracovní 

plochy. Show guides slouží k zobrazení vodících linek na pracovní ploše. V základní 

podobě jsou vodící linky modré barvy. Na pracovní plochu je dostaneme tak, že je 

vlastně vytáhneme z pravítka kolem pracovní plochy pomocí dvojité šipky. 

Na Obr. 2.5 jsou vidět celkem tři vodící linky (dvě horizontální a jedna vertikální). 

Pole Show grid zobrazuje mřížku pracovní plochy. Velikost jednotlivých čtverců poté 

udáváme v poli Grid Size. Poslední pole Snap to grid nám říká, jestli chceme vkládané 

objekty přikládat k mřížce [1] [3].  

 
Obr. 2.5 Pracovní plocha se zobrazeným pravítkem a třemi vodícími linkami 
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2.2.3 Lišta ikon 

Lišta ikon obsahuje v prvních dvou sekcích (prvních 8 ikon) základní ikony (nový, 

otevřít, uložit, vystřihnout, kopírovat, vložit, o krok zpět a o krok dopředu). Další dvě 

sekce jsou specifické pro prostředí GUIDE [1] [3]. 

 
Obr. 2.6 Lišta ikon s popsaným menu GUIDE editoru 

2.2.3.1 Align Objects 

Slouží k zarovnávání objektů na pracovní ploše. Po rozkliknutí si můžeme 

navolit, jak chceme vybrané objekty uspořádat. Lze zde navolit, že se objekty 

uspořádají se stejnou vzdáleností od sebe. Úkolem zarovnávání je zpřehlednit celou 

aplikaci [3]. 

 
Obr. 2.7 Align Objects 

2.2.3.2 Menu Editor 

Tato ikona umožňuje vytváření vlastního menu (nabídky), které se zobrazí 

v programu na hlavním panelu. Lze zde nastavit i vlastní zkratky k jednotlivým 

bodům nabídky. Každá položka musí mít definováno co se stane, když na ni klikneme 

[3]. 
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Obr. 2.8 Menu Editor 

2.2.3.3 Tab Order Editor 

Zobrazí v novém okně seznam veškerých objektů na pracovní ploše. Po kliknutí 

na daný objekt v seznamu se nám označí v pracovní ploše. Seznam nebude 

obsahovat rámy ani objekty umístěné uvnitř rámů. Objekty uvnitř rámu se zobrazí 

po kliknutí na daný rám.  

Uvnitř okna je možno měnit pozice jednotlivých objektů kvůli přehlednosti 

pomocí šipek vlevo nahoře [2] [4].  

 
Obr. 2.9 Tab Order Editor 

2.2.3.4 Toolbar Editor 

Pomocí této ikony si nastavíme lištu záložek po spuštění programu. Jsou zde 

na výběr základní prvky. Prvek Push Tool vytvoří jednostavové tlačítko v horní liště, 
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ke kterému musíme definovat co se stane, když ho stiskneme. Toggle Tool je 

přepínací tlačítko pro které definujeme oba stavy. K oběma si můžeme nahrát ikonu 

dle vlastního výběru [2] [4]. 

 
Obr. 2.10 Prvky v Toolbar Editor 

2.2.3.5 M-file Editor 

Tato ikona vygeneruje zdrojový kód, pokud ještě nebyl vytvořen. Pokud již byl 

vytvořen, tak se nám zobrazí zdrojový kód, který můžeme upravovat (zobrazí se 

script v Matlabu) [1]. 

2.2.3.6 Property Inspector 

Otevře nastavovací menu vlastností pro pracovní plochu (pokud není kliknuto 

na nějaký objekt) nebo označený objekt. Zde lze nastavovat základní parametry 

(barvu, velikost písma atd.) [3]. 
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Obr. 2.11 Základní Property Inspector pro pracovní plochu 

2.2.3.7 Object Browser 

Slouží k zobrazení seznamu použitých objektů a jejich hierarchií. Zde se zobrazí 

v seznamu i rámy. Po rozkliknutí se objeví seznam objektů, které jsou vložené 

v rámu [1] [3]. 

 
Obr. 2.12 Object Browser 
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2.2.3.8 Run Figure 

Poslední ikona se používá pro spuštění vytvořené aplikace. Po automatickém 

uložení při spuštění se spustí aplikace za doprovodu programu Matlab [3]. 

2.3 Zpětnovazební funkce objektů (Callback funkce) 

Tyto funkce jsou vyvolány, pokud dojde v programu k nějaké změně uživatelem. 

Mezi tyto změny patří například stisknutí tlačítka, výběr zaškrtávacího pole nebo 

výběr v menu. Reakce na zásah uživatele je dána programem v příslušné Callback 

funkci [3].  

2.3.1 Vytvoření zpětnovazební funkce 

Zpětnovazební funkce lze automaticky vygenerovat kliknutím pravým tlačítkem 

na daný objekt. Zde si z nabídky vybereme požadovaný typ zpětnovazební funkce 

(v položce View Callbacks). Nyní se vytvoří prázdná funkce, která je propojena 

s daným komponentem. Funkce je bezprostředně vložena na konec programu [2]. 

2.3.2 Typy zpětnovazebních funkcí 

Základních zpětnovazebních funkcí je osm. Ovšem každá z těchto funkcí umí trochu 

něco jiného a spouští se v jinou dobu. Jednotlivé Callback funkce a jejich doba 

spuštění jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 2.1). 

Tab. 2.1 Zpětnovazební funkce a jejich čas nebo důvod spuštění [3] 

Zpětnovazební funkce Čas nebo důvod spuštění 

CreateFcn Start aplikace (možnost definování počátečních 

podmínek) 

DeleteFcn Smazání okna 

CloseRequestFcn Zavírání aplikace 

KeyPressFcn Stiskem tlačítka, pokud je umístěn kurzor v okně 

aplikace 

RevizeFcn Změna velikosti okna uživatelem 

WindowButtonDownFcn Kliknutí na neaktivní ovládací prvky 

WindowButtonMotionFcn Pohyb myši se stisknutým tlačítkem v rámci okna 

(mimo menu okna) 

WindowButtonUpFcn Po uvolnění tlačítka myši (předcházející stisknutí 

muselo být v rámci obrázku) 
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3 POPIS A VZHLED APLIKACE 

Celá aplikace je tvořena v prostředí programu Matlab. Základní okno je navrženo 

v jeho grafickém prostředí GUIDE. 

 
Obr. 3.1 Vzhled základního okna aplikace v prostředí GUIDE 

Ovšem okno při zapnutí samotné aplikace je daleko jednodušší. Při zapnutí 

nejsou totiž načtena data ze souboru, tudíž jsou schovány všechny prvky, které 

v tuto dobu nelze použít. Tedy jsou zobrazena pouze dvě tlačítka (Nahrát a Ukončit) 

a statický text. Ten je ovšem prázdný, tudíž nelze ani vidět. 

 
Obr. 3.2 Základní okno při spuštění programu 

Po vybrání souboru s naměřenými hodnotami se zobrazí již kompletní okno 

aplikace se všemi tlačítky a funkcemi. 
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Obr. 3.3 Vzhled okna po úspěšném načtení hodnot ze souboru 

3.1 Požadavky pro načítaný soubor 

Tato aplikace umožňuje načítat různé textové soubory. Jednotlivé hodnoty rozlišuje 

desetinou tečkou. Z řady tabulkových dokumentů dokáže načítat soubory 

s koncovkami *.xls a *.xlsx, což jsou vlastně soubory typu Excel.  

Dalším typem, který lze načíst, je textový dokument. Z tohoto typu dokumentů 

lze načítat soubory s koncovkami *.txt a *.csv (*.csv je nejpoužívanější typ souboru 

pro elektronický výstup dat z měřících přístrojů). V těchto souborech se musí užívat 

oddělovače. Jelikož se tečka používá pro oddělení desetinných míst, proto se nesmí 

použít jako oddělovač. Oddělovač může být realizován jako tabulátor, čárka, 

středník nebo mezera. 

3.2 Popis částí základního okna aplikace 

Základní okno aplikace se skládá z tlačítek, statického textu, tabulky a panelů. 

Jednotlivými tlačítky se zadávají jednotlivé úkony programu, které chceme 

provádět. Všechna tlačítka aplikace jsou tvořena jako jednostavová. Některá tlačítka 

jsou umístěna v panelech. Jednotlivé panely jsou pojmenovány podle toho, co se 

danými tlačítky provádí. 

3.2.1 Tlačítko Nahrát a nepřepisovatelné textové pole 

Po stisku tlačítka Nahrát se zobrazí okno, v kterém vybereme soubor s hodnotami. 

Okno se otevře ve složce, kde byl soubor vybrán naposled. 
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Obr. 3.4 Okno pro vybrání souboru s hodnotami k načtení 

V tomto okně je důležité na začátku zkontrolovat jaký typ souboru chceme 

vybírat. Jako prvotní typ souboru je nastaven formát *.csv (nejvíce používáno 

u digitálních měřících přístrojů). Lze zde zvolit i formát tabulky (*.xls nebo *.xlsx), 

textového souboru (*.txt) nebo zobrazit všechny typy souborů (možnost Všechny 

sobory). 

Při stisknutí na námi zvolený soubor se jeho název zobrazí v okně Název 

souboru. Pro výběr souboru je zapotřebí potvrdit výběr tlačítkem Otevřít 

umístěném v pravém dolním rohu okna. Okno pro výběr souboru se zavře. 

Pokud je výběr a načtení souboru s hodnotami provedeno správně, v poli 

nepřepisovatelného textu se zobrazí název vybraného souboru. Dále se zobrazí 

zbytek základního okna. Vzhled základního okna po správném načtení souboru 

je znázorněn na Obr. 3.3. 

Pokud dojde k chybě při načítání souboru, ve statickém textu se zobrazí 

chybová hláška.  

3.2.2 Tlačítko Ukončit 

Úkolem tohoto tlačítka je zavření celé aplikace. Po stisknutí se zobrazí okno 

s dotazem, zda chceme opravdu aplikaci zavřít.  
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Obr. 3.5 Okno dotazu po stisknutí tlačítka Ukončit 

Pokud v tomto okně stiskneme tlačítko Ne, pak se toto okno zavře a my 

můžeme pokračovat v analýze na základním okně. Ovšem po stisku tlačítka Ano se 

aplikace zavře. 

3.2.3 Tabulka s načtenými proměnnými 

Při načítání souboru se načte celý soubor. Zvlášť se načte hlavička a samotné 

hodnoty. Hlavičku většinou tvoří název a jednotka. Právě tyto hodnoty jsou poté 

znázorněny v této tabulce. Tabulku tvoří tři sloupce a počet řádků je dán počtem 

načtených proměnných. 

 
Obr. 3.6 Tabulka s načtenými proměnnými 

První sloupec je pojmenován Řádek. Zde jsou jednotlivé proměnné nazvány 

velkými písmeny. Pomocí těchto písmen se pak vybírají jednotlivé proměnné 

při dalších krocích analýzy. Tento sloupec nelze přepisovat. 

Druhý a třetí sloupec je nazván Označení a Jednotky. Tyto sloupce obsahují 

právě načtený název a jednotku ze souboru. Tyto dva sloupce lze libovolně 

přepisovat. Při analýze se používá značení z této tabulky. 

3.2.4 Tlačítko Hodnoty 

Výběrem tohoto tlačítka se zobrazí nové okno. Toto okno obsahuje tabulku hodnot 

proměnných a dvě tlačítka. Pro další pokračování v analýze se musí toto okno zavřít. 

To lze provést dvěma způsoby. Buď stiskem tlačítka Zavřít okno nebo stisknutím 

křížku v pravém horním rohu okna. 
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Obr. 3.7 Okno po stisku tlačítka Hodnoty 

3.2.4.1 Tabulka proměnných 

Tabulka má tolik řádků, kolik je načtených hodnot pro jednotlivou proměnnou. 

Počet sloupců je dán počtem proměnných. Název každého sloupce je složen ze dvou 

částí. První část je dána označením dané proměnné. Druhou část tvoří jednotka 

proměnné. Ta je umístěna v hranatých závorkách za první částí. Žádnou část tabulky 

nelze přepisovat. 

3.2.4.2 Tlačítko Uložit hodnoty 

Funkcí tohoto tlačítka je uložení hodnot do souboru. Po stisknutí se nám zobrazí 

podobné okno jako je na Obr. 3.4. Rozdíl je pouze v tom, že vybíráme soubor, 

kam se hodnoty uloží. Jako základní soubor je zde definován soubor s názvem 

hodnoty a s formátem *.csv. Pokud vybereme soubor, který již existuje, tak se zobrazí 

okno s dotazem, zda chceme tento soubor nahradit. Podle vybrané přípony se nám 

v okně zobrazí soubory, které mají stejnou příponu v dané složce. 

Pokud chceme uložit hodnoty do tabulkového formátu (Microsoft Excel), 

pak je oddělovač mezi daty pevně daný. Je to oddělovač typu tabulátor.  

Pokud ovšem vybereme jiný formát souboru, pak musíme zvolit oddělovač dat. 

Proto po potvrzení vybraného souboru se zobrazí okno, kde vybereme typ 

oddělovače. Jako hlavní oddělovač je zde dán středník. 
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Obr. 3.8 Okno pro výběr typu oddělovače 

Po potvrzení oddělovače se zobrazí hlášení, zda bylo uložení provedeno 

správně, nebo jestli došlo k chybě. 

3.2.4.3 Tlačítko Zavřít okno 

Toto tlačítko má podobnou funkci jako tlačítko Ukončit v základním okně. Jediný 

rozdíl je v tom, že toto tlačítko zavře pouze okno s hodnotami. 

3.2.5 Tlačítko Vytvořit graf 

Tlačítko Vytvořit graf slouží k vytvoření grafických závislostí. Stisknutím se zobrazí 

nabídka možností, jak lze graf vytvořit. 

 
Obr. 3.9 Okno se zobranou nabídkou možností vytvoření grafu 

 

Pro úpravu již vytvořených grafů je dobré znát funkci některých ikon v horní 

liště okna figure. Toto okno je totiž většinou používáno právě pro zobrazení grafů 

v novém okně.  

 
Obr. 3.10 Popis některých ikon hlavního panelu v okně figure 
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Mezi hlavní ikony patří ikona Uložit. Pomocí této ikony si lze jednotlivé grafy 

ukládat. Při ukládání si musíme dát pozor na vybraný formát. Mezi formáty jsou 

i takové, které bez programu Matlab neotevřeme.  

Ikonou Tisk si lze buď graf hned vytisknout nebo importovat do souboru 

formátu *.pdf.  

Kurzor pro úpravy se používá při vybírání daného průběhu. Dvojklikem 

na popis os nebo název ho lze přepsat podle potřeby. 

Přiblížení a oddálení slouží k zobrazování detailů v grafu. Kliknutím na dané 

místo se místo přiblíží nebo oddálí. 

Ikona Posouvání slouží posunutí průběhu na některou stranu podle potřeby. 

Zobrazení souřadnic se používá tak, že kliknutím na křivku se zobrazí 

souřadnice na ose X a na ose Y pro ten daný bod. 

Legenda skrývá popis jednotlivých průběhů v grafu. Pokud je na straně více 

grafů, je zapotřebí prvně pomocí Kurzoru pro úpravy vybrat graf, pro který chceme 

zviditelnit nebo skrýt legendu. 

3.2.5.1 Osa X trvale průběh A 

Tímto výběrem definujeme, že na ose X bude pokaždé proměnná A. Po výběru se 

zobrazí okno, kde definujeme kolik grafů vedle sebe a pod sebou chceme vytvořit. 

Tato nabídka používá pouze jednu charakteristiku v jednom grafu. 

 
Obr. 3.11 Okno pro zadávání počtu grafů vedle sebe a pod sebou 

Po určení počtu grafů je zapotřebí ke každému grafu definovat proměnnou 

na ose Y. Jelikož je pevně dáno, že proměnná A je na ose X, je z nabídky pro osu Y 

tato proměnná odstraněna.  
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Obr. 3.12 Okno se seznamem proměnných, které lze přiřadit na osu 

Po výběru všech potřebných proměnných pro osy Y se vytvoří v jednom okně 

všechny požadované grafy. Základní popisy jsou tvořeny z tabulky proměnných 

na základním okně. 

 
Obr. 3.13 Vytvořené grafy variantou s proměnnou A trvale na ose X 
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3.2.5.2 Vybírat i osu X 

Tato možnost slouží k tomu, že si můžeme zvolit na osu X i na osu Y proměnnou 

kterou chceme. Po vybrání jsme opět tázáni, abychom zadali počet grafů vedle sebe 

a pod sebou (okno dle Obr. 3.11).  

Poté následuje postupně určení proměnné pro osu X a Y ke každému průběhu. 

Proměnná se vybírá ze seznamu všech proměnných (styl stejný jako je znázorněn 

na Obr. 3.12). 

Výsledné okno s průběhy je téměř stejné jako u předešlého způsobu (viz 

Obr. 3.13). Jediný rozdíl je v tom, že na ose X nemusí být u všech grafů stejná veličina. 

3.2.5.3 Více křivek v jednom grafu 

Zde jde o znázornění více křivek do jednoho souřadnicového systému. Nejprve 

zadáme počet křivek. Poté následuje volba proměnné pro společnou osu X 

a následně pro každou křivku pro osu Y (podle způsobu znázorněného na Obr. 3.12). 

Následně se nám zobrazí výsledný grafický průběh. Průběh má zapnutou 

legendu. Důvod je takový, abychom dokázali přiřadit daný průběh k proměnné. 

 
Obr. 3.14 Zobrazené grafy s více průběhy v jednom souřadnicovém systému 
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3.2.6 Tlačítko Základní parametry signálu 

Po výběru tohoto tlačítka se musí vybrat proměnná, pro kterou se budou základní 

parametry počítat. Zde nelze vybrat proměnnou A, protože se zde předpokládá, 

že proměnná A je vlastně časová osa.  

Z vybrané proměnné se tedy určí jeho maximální a minimální, efektivní 

a střední hodnota. Dále jeho perioda a střída. 

Maximální, minimální a střední hodnota průběhu je dána přímo funkcí 

v prostředí Matlab. 

Efektivní hodnotu určíme ze známého vztahu, který zde je naznačen 

pro proud: 

𝐼𝑒𝑓 = √
1

𝑇
∙ ∫ 𝑖2(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0
     [𝐴; 𝑠, 𝐴],    (3.1) 

kde Ief je efektivní hodnota proudu, T je perioda signálu a i(t) je časový průběh 

signálu. V našem případě jsme akorát v tomto vzorci nepočítali s periodou, 

ale s časem celého průběhu, který máme k dispozici. 

Určení periody se provádí hledáním shodných nebo podobných hodnot 

a následně určením jejich vzájemných vzdáleností, z kterých se vezme střední 

hodnota. 

Pro určení střídy se využívá již vypočtené střední hodnoty. Ta se bere jako 

mezník a porovnává se, jaká část z průběhu je větší než tato hodnota. Výsledná střída 

D se pak určí podle vztahu: 

𝐷 =
𝜏

𝑇
     [−; 𝑠, 𝑠],    (3.1) 

kde τ je doba, po kterou je hodnota nad střední hodnotou v periodě a T je perioda. 

Pro jednoduchost v programu počítám ne s periodou, ale s celou délkou signálu. 

3.2.7 Vytvoření nového signálu 

Tento vytvořený panel zahrnuje celkem dvě tlačítka. Pomocí nich lze definovat 

novou proměnnou. Tato proměnná se následně doplní i do tabulky proměnných 

v základním okně. 

3.2.7.1 Vypočtení matematickou definicí 

Po výběru této metody určení nového signálu se zobrazí okno, kde do řádku 

napíšeme, jakým vztahem se vypočte nová proměnná.  

Pokud chceme do výpočtu zahrnout i již definované proměnné, tak ty značíme 

podle velkého písmene, které je uvedeno v prvním sloupci tabulky proměnných 

na základním okně. Pokud použijeme jiné písmeno, bude to bráno jako konstanta. 

Tyto konstanty po potvrzení vztahu musíme definovat. Na to nám vyskočí okno, 

kam jejich hodnotu do příslušného řádku zapíšeme. Pokud definujeme konstantu 

správně, tak vyskočí okno s hlášením o správné definici konstanty. 
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Obr. 3.15 Okno pro definici nové proměnné pomocí matematického vztahu 

 
Obr. 3.16 Náhled okna pro doplnění označení a jednotky nové proměnné 

Pokud jsou všechny prvky pro výpočet známy, pak se vypočte nová proměnná 

a doplní se do tabulky proměnných. Následně aplikace zobrazí okno s dotazem 

na doplnění označení a jednotky nové proměnné. Pokud je zde ale nevyplníme, tak 

se nic neděje. V tabulce proměnných zůstanou tato pole prázdná a my můžeme pole 

doplnit později. 

3.2.7.2 Výběrem hodnot z grafu 

Tato možnost umožňuje vytvořit novou proměnnou takovým způsobem, že vezme 

pouze část jiné proměnné, která je již v aplikaci načtená. 

Na začátku musíme říci, z jaké proměnné budeme novou vytvářet (lze vybrat 

jakoukoliv kromě A). Tato proměnná se nám následně zobrazí v závislosti 

na proměnné A jako graf. V grafu pomocí myši vybereme obdélníkovou část grafu 

(zvýrazní se červeně). Tato červená část nám definuje novou proměnnou. 
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Obr. 3.17 Znázorněný výběr nové proměnné výběrem hodnot z grafu 

Pokud jsme vybrali špatně, tak stačí kliknout mimo červená místa a označení 

zmizí. Nyní můžeme vybírat znovu. 

Po správném vybrání stiskneme na tlačítko Hotovo. Tato volba nám uzavře 

okno s průběhem a otevře okno pro zadání označení a jednotky nové proměnné 

(stejné jako na Obr. 3.16). Poté se do tabulky proměnných v základním okně doplní 

tato nová proměnná. 

Při stisku tlačítka Ukončit se okno s grafem zavře a nová proměnná se 

nevytvoří. 

3.2.8 Implementace signálu 

Tlačítka umístěná v tomto panelu slouží k vytvoření grafických závislostí, 

které vybranou proměnnou implementují na jiný signál. Z proměnných, které jsou 

načteny v aplikaci, vybereme jednu, kterou budeme implementovat. Nelze 

zde vybrat proměnnou A, která se zde považuje za časovou proměnnou. 
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3.2.8.1 Fourierova transformace 

Z vybraného signálu chceme vytvořit Fourierovu transformaci. Tu vytvoříme tak, 

že z časové proměnné A určíme frekvenční proměnnou. 

Program Matlab má již definovanou funkci pro výpočet Fourierovy 

transformace (příkaz fft). Do této funkce se dosadí hodnoty vybrané proměnné. 

Z takto vypočtených hodnot se určí absolutní hodnota a ty se pak podělí jejich 

maximální hodnotou. Z tohoto signálu se poté vezme polovina (druhá polovina 

stejná jako ta první) a vytvoří se graf její závislosti na frekvenční proměnné. 

Pro lepší názornost se graf zobrazuje v logaritmických souřadnicích na obou 

osách. 

 
Obr. 3.18 Příklad průběhu Fourierovy transformace signálu 

3.2.8.2 Derivace 

Výstupem je závislost derivace vybrané proměnné na časové proměnné A. Funkce 

pro výpočet derivace je opět v programu Matlab definována (příkaz diff). Do této 

funkce dosadíme hodnoty vybrané proměnné.  
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Obr. 3.19 Příklad průběhu derivace signálu 
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4 ZÁVĚR 

Vytvořená aplikace dovede načíst data ze souboru různých formátů, avšak nejvíce je 

zaměřena na data typu *.csv. Po vybrání souboru se v okně zobrazí jeho název. 

Do aplikace se načtou data, která obsahuje. Pomocí dalších tlačítek aplikace lze 

s těmito daty dále pracovat. Pro další práci se každé skupině dat (skupinu tvoří 

hodnoty jednoho sloupce z načtených hodnot) přiřadí proměnná, 

kterou pak využíváme k tvorbě grafů, vytvoření nových proměnných a k dalším 

funkcím. 

Lze vytvářet různé grafy. Grafy je možno vytvářet jako více charakteristik 

v jednom souřadnicovém systému, nebo více grafů v jednom. V tomto případě je 

pouze jedna charakteristika v jednom souřadnicovém systému. Počet grafů v okně 

si volíme. 

Z proměnných lze určit nové proměnné. To lze provést buď matematickou 

definicí, kdy zadáme matematický vztah, podle kterého se nová proměnná vypočte. 

Další možností je výběr hodnot z již definované proměnné. Zde se zobrazí graf, 

kde pomocí myši vybereme oblast grafu, která bude tvořit novou proměnnou. 

Veškeré načtené nebo vytvořené proměnné lze uložit do souboru. Opět je 

na výběr z více typů formátu. Pro textový formát musíme ještě zvolit typ oddělovače 

mezi jednotlivými hodnotami a daty. 

Z každé proměnné si lze určit a následně i uložit základní parametry signálu. 

Mezi tyto parametry patří maximální, minimální, efektivní a střední hodnota signálu. 

Dále sem patří ještě perioda a střída, která je určena pro porovnávací hodnotu 

v podobě střední hodnoty. 

Jednotlivé signály lze také implementovat. Z každého signálu lze vytvořit 

Fourierovu transformaci (závislost na frekvenci) nebo derivaci (závislost na čase). 

Aplikace se může dále upravovat. Nabízí se ještě další možnost vytváření nové 

proměnné pomocí výběru periody nebo celé části signálu za pomoci posuvníku. Dále 

by bylo možné doplnit další typy implementace signálu. Mezi tyto možnosti by 

patřila například integrace nebo filtrace vytvořeného signálu. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
Zkratka Popis 

GUI Graphical User Interface 

GUIDE Graphical User Interface Development Ennvironment 

 

 

Symbol Popis Jednotka 

D Střída [-] 

i(t) Časový průběh proudu [A] 

Ief Efektivní hodnota proudu [A] 

T Perioda [s] 

τ Doba po kterou je hodnota signálu nad střední hodnotou 

v periodě T 

[s] 
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Seznam příloh 

Příloha 1. Přenosné médium s vytvořenou aplikací 

 

 

 


