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1. Úvod 
 

 Na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se vyučuje předmět 

Výpočetní metody ve tváření. V rámci výuky se studenti seznamují se základy fyziky procesů tváření, 

práškové metalurgie a tepelného zpracování. Při výuce se mimo jiné seznámí s metodou Horní meze. 

Pro tuto metodu byl v minulosti vytvořen program schopný vypočíst a zobrazit graficky výsledek. 

Program pracoval pod operačním systémem DOS. To je v dnešní době již velmi nepraktické, a proto je 

potřeba vytvořit nový program a doplnit jej o nové funkce. 

 

1.1 Zadání 
 

Analýza technologického procesu provedená metodou LIMITNÍ ANALÝZÝ - METODA HORNÍ 

MEZE dává ucelený pohled na vzájemný vztah parametrů procesu. 

Analýza tvářecího procesu si klade cíle stanovit: 

- kinematické vztahy popisující tok materiálu během deformace (tvar, rychlost toku, deformační 

rychlost,deformaci)  

-limity tvařitelnosti 

- napětí, síly, energie k realizaci operace (údaje nutné pro konstrukci nářadí a výběr nebo projekci 

stroje). 

 

Předpokladem řešení metodou horní meze je definice Kinematicky Přípustného Pole Rychlosti 

Toku - (KPPRT) materiálu případně rychlosti Deformace (KPPRD).  

KPPRT je matematickým vyjádřením pohybu materiálu v průběhu deformace, musí odpovídat 

změně tvaru materiálu. 

 

Přesné řešení problémů tváření je velmi obtížné, ne-li dosud mnohdy nemožné, vždy 

časově a finančně náročné. Pro praktické úlohy je však často přijatelné řešení přibližné. 

Jednou z přibližných metod je limitní analýza. Výsledkem metod limitní analýzy jsou dolní nebo 

horní limity tj. meze zatížení vedoucí k plastické deformaci. 

 

Horní mez je moderní metoda přibližného řešení úloh tváření. Je velmi vhodná k provozním 

výpočtům přetvárných sil, potřebných při návrhu strojů a konstrukci nástrojů. Pro určité aplikace jí lze 

s výhodou využít i pro řešení technologických problémů, jako jsou výpočty mezních deformací a 

určení podmínek vzniku vad. 
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Metody limitní analýzy záměrně (s cílem zjednodušit řešení praktických úloh) rezignují na 

přesnost uvolněním některých z podmínek jejichž striktní plnění je při přesném řešení nezbytné. 

Při řešení metody horní meze je vždy důležité splnit podmínky: 

• Plasticity    f(σij) = C 

• Spojitosti deformací  














∂

∂
+

∂

∂
=

j

j

i

i

ji
x

u

x

u

2

1
ε  

• Nestlačitelnosti   εij = 0 

• Okrajové geometrické  u = ui 

 

Výhody metody horní meze: 

• provozně uspokojivý soulad s experimentem (do 15%) 

• možnost předpovědi maximálních deformací a porušení (v některých úlohách) 

Nevýhody metody horní meze: 

• omezená přesnost vyplývající ze samé podstaty metody a hodnověrnosti odhadu rychlostního 

pole 

• nelze jí nalézt rozdělení napětí 

Zvýšení přesnosti řešení: 

Zvýšené přesnosti řešení lze dosáhnout opakovaným řešením pro zpřesněná rychlostní pole 

nebo použitím optimalizačních metod. 

1.2 Funkce programu 
Hlavní funkcí výukového programu zabývající se metodou horní meze je podrobně seznámit  

studenty s danou problematikou. Využíván bude jak pedagogy při výuce, tak samotnými studenty. 

Pedagog bude moci na cvičení díky tomuto nástroji studentům prakticky ukázat výsledky ke 

kterým se dopracovali, jelikož z vykreslených grafů bude lépe patrné jakých mohou dané funkce 

nabývat hodnot. Nedílnou součástí je taky kontrola naměřených hodnot. Tyto hodnoty se mohou ve 

formě bodů vložit do grafu a pomocí nich pak porovnat případnou odchylku od ideálních hodnot 

vyznačených grafem. 

Na druhou stranu studentům bude program sloužit nejen k procvičení a lepšímu pochopení 

učiva doma, ale také jako pomocný prvek při tvorbě například semestrálních prací. Nebudou již totiž 

muset vykreslovat složité grafy ručně, ale postačí jim znalost daného tématu a hodnoty s nimiž chtějí 

pracovat. Po vykreslení grafů pak budou mít možnost daný obrázek uložit do souboru. Ten pak stačí 

vytisknout a s patřičným komentářem přiložit k práci. 

Program ale nebude, jak již bylo zmíněno, využívám pouze při výuce. Měl by se stát i 

nepostrádatelným prostředkem vývojářů při výzkumné činnosti.  
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1.3 Požadavky na program   
Úkolem této bakalářské práce je vytvořit nový řídící systém pro metodu HORNÍ MEZE  

používané na fakultě strojní a vytvořit jednoduché a vysoce intuitivní uživatelské rozhraní  pro 

komplexní správu experimentálně naměřených hodnot. Tyto hodnoty budou díky textovému editoru 

snadno měnitelné a následně vykresleny do požadovaného grafu. Cílem je vytvořit program, který 

bude splňovat několik základních kritérii: 

• Správná funkčnost 

• Stabilita celého programu 

• Snadná ovladatelnost 

• Jednoduchá editace 

• Odstranění jazykové bariéry 

V případě, že s programem bude chtít pracovat osoba, jenž zcela neovládá danou tématiku, je 

vytvořena sada nápověd. Nápovědy jsou srozumitelně uspořádány v MENU programu podle toho, ke 

kterému tématu patří. Nápovědy jsou koncipovány ve formě HTML stránek, které se nám otevřou 

v internetovém prohlížeči. Výhodou nápovědy v tomto formátu je jednoduchá manipulace při údržbě 

nebo případném rozšíření během dalšího vývoje programu. 

Aby byla zajištěna snadná šířitelnost softwaru, je program distribuován pomocí vytvořeného 

instalačního balíčku. Ten obsahuje konkrétní program, jakož i všechny potřebné soubory pro jeho 

správnou funkčnost a veškeré nápovědy a manuály. Po nainstalování je možno ihned program 

používat. 

Program HORNÍ MEZ je vytvořen tak, abychom pro jeho obsluhu nepotřebovali žádný jiný 

program. Při prvním spuštění se nám načtou implicitní data z konfiguračních souborů, které můžeme 

dle libosti poupravit, aby odpovídaly skutečnosti. Tyto data jsou následně uloženy do souboru a jsou 

nám k dispozici při dalším spuštění. V případě ztráty některého z konfiguračních souborů, je program 

schopen si data načíst ze souborů obsahující implicitní data, nebo tyto soubory dokonce vytvořit. 

U řídícího programu se předpokládá jeho další vývoj. Proto je snaha vytvářet program tak, aby byl 

co nejsnáze upravitelný pro případné další varianty použití. Z toho důvodu jsou základní informace o 

funkčnosti a struktuře programu popsány v níže uvedených kapitolách. 
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2. ANALÝZA PROGRAMU 
Program HORNÍ MEZ se skládá z několika modulů, které se v případě nutnosti volají. Funkce 

jež jsou společné pro více modulů jsou seskupeny v modulu Globálních funkcí. Pro jednotlivé druhy 

výpočtů jsou pak vytvořeny samostatné moduly. Díky tomu je možno všechny moduly snadno 

strukturovat a navzájem od sebe odlišit.  Viz. Obr. 1: Struktura programu. 

Obr.1: Struktura programu 

 Na první pohled se může zdát, že struktura programu je až příliš složitá. Při bližším zkoumání 

a pochopení, jak program funguje, zjistíme že tomu tak není. Vstupním bodem programu je soubor 

ProjektHorniMez.dpr. Ten vytváří všechny zbylé okna (formuláře) a spustí program. Hlavní okno, ze 

kterého je řízen celý chod aplikace, se nachází v souboru HorniMez.pas. Blíže si vysvětlíme strukturu 

programu v následujících kapitolách (2.1 Moduly zpracovávaných funkcí, 2.2 Modul globálních 

funkcí a 2.3 Soubory s daty). 

2.1 Moduly zpracovávaných funkcí 
 V programu se pro analýzu horní meze vyskytuje 5 základních  parametrů veličin, které 

ovlivňují tvářecí proces a jsou pak vykresleny do grafu. Jsou to tažná síla, tažné napětí, tažný úhel, 

tření na tažníku a deformace. Každý z těchto výpočtů je pro jeho přehlednost a strukturovanost vložen 

do samostatného modulu. Tyto moduly jsou v Obrázku 1. znázorněny červenou barvou. V každém 

modulu se pak nachází několik funkcí starajících se o správné zobrazení výsledku. Jednou 
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z nejdůležitějších funkcí je „Cteni“. Ta slouží k načtení hodnot potřebných k výpočtu, spočtení bodů  a 

jejich přepočet pro zobrazení v grafu. Tyto body se následně uloží do více rozměrného pole. V další 

metodě „Graf“ se pak spočtené hodnoty převedou do grafu a vykreslí se spolu s popisem a osami. 

Mimo tyto funkce se v těchto modulech využívají také metody, jenž voláme z modulu pro globální 

funkce (GlobalniFce). 

2.2 Modul globálních funkcí 
 V této části programu se nacházejí metody, které bychom mohli rozdělit do 3 logických 

oddílů. Do prvního oddílu bych zařadil metody starající se o grafické zpracování  plochy. Zde bych 

zmínil, že se jedná především o způsob rozmístění jednotlivých komponent, nastavení jejich 

viditelnosti, nastavení a správa plochy pro vykreslování grafů a logiku ovládání. Do druhého oddílu 

patří metody pro vytváření souborů s implicitními daty. Je to především ochrana před nesprávným  

zásahem uživatele do součástí programu. Může se totiž stát, že si uživatel smaže některý ze souborů, 

ze kterých program načítá v případě nouze hodnoty. V takové situaci se volají tyto metody, které 

znovu vytvoří daný konfigurační soubor. Třetí oddíl se stará o multijazyčnost programu. Jsou to 

v podstatě 2 metody starající se o změnu všech popisů a názvů v závislosti na tom, jaký jazyk si 

uživatel zvolil. Modul globálních funkcí je v Obrázku 1. znázorněn modrou barvou. 

 
Obr.2: Diagram modulu globálních funkcí 

2.3 Soubory s daty 
 Po výběru daného výpočtu v programu se na obrazovce objeví formulář obsahující buď 

implicitní data nebo data, která jsme využívali naposled. Tato data se načítají z konfiguračních 

souborů. Konfigurační soubory mají příponu „.dat“. Jsou to textové soubory a jejich obsah si můžeme 

prohlédnout v libovolném textovém editoru. Pro jednotlivé typy výpočtů existují samostatné soubory. 

 V programu rozlišujeme dva typy datových souborů. Prvním typem jsou soubory obsahující 

hodnoty parametrů potřebných pro výpočty. V těchto souborech jsou data uložena v textové podobě. 
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Hodnoty odpovídající jednotlivým parametrům jsou na samostatných řádcích a jsou odděleny od sebe 

mezerou. Poslední řádek obsahuje souhrn hodnot, který slouží jako popisek v okně pro editaci. 

 Druhým typem jsou soubory v nichž jsou uloženy hodnoty naměřených bodů. Zde jsou také 

data uložena v textové podobě. Jednotlivé body jsou zadávány jako souřadnice na osách x a y. Každý 

řádek v souboru tedy představuje jeden naměřený bod.   

Pokud program požadovaný konfigurační soubor nenajde, pak program zvolí jako zdroj dat 

soubor, ve kterém jsou uložené implicitně zadané standardní hodnoty parametrů, které se nemění a 

slouží jen jako záloha. Může ovšem nastat i situace, kdy uživatel svou neodbornou manipulací smaže i 

tyto záložní soubory. Abychom tedy zabránili takové situaci, kdy program nebude moci načíst žádné 

počáteční hodnoty parametrů, je schopen si tyto soubory sám vytvořit. Hodnoty těchto implicitních 

konfiguračních souborů jsou fixně zadány v modulu globálních funkcí. Soubory s naposledy 

použitými hodnotami jsou znázorněny na Obrázku 1. žlutou barvou.  

 
Obr.3: Obrázek logické části modulu globálních funkcí znázorňující funkce vytvářející konfigurační soubory 

s implicitními hodnotami parametrů. 

 

3. IMPLEMENTACE 
 V této kapitole se blíže podíváme na to, v jakém vývojovém prostředí byl program Horní mez 

vytvořen (podkapitola 3.1 IDE) a v jakém prostředí by měl běžet (podkapitola 3.2 Prostředí běhu 

programu).  Dále si něco povíme o tvorbě instalačního balíčku, instalaci samotného programu a jeho 

spuštění (podkapitoly 3.3 Tvorba instalačního balíčku a popis instalace  a 3.3 Soubor pro spuštění 

programu). Jsou zde blíže popsány omezení programu, jeho možnosti a nároky. A v neposlední řadě 

zde seznámíme čtenáře a uživatele s ovládáním programu Horní mez (podkapitola 3.5 Práce 

s programem).    
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3.1 IDE 
 Z důvodu, že metody Horní meze byly již v minulosti naprogramovány v programovacím 

jazyce Pascal, bylo pro vytvoření novější verze zvoleno IDE (Integrated Development Environment – 

Integrované Vývojové Prostředí) prostředí Borland Delphi 7. Delphi je integrované grafické vývojové 

prostředí firmy Borland určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal 

(objektové nástavbě Pascal). Obsahuje systém RAD (Rapid Application Development), který 

umožňuje vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní, na jehož základě je automaticky 

vytvářena kostra zdrojového kódu, což výrazně urychluje vývojový cyklus. Programování v Delphi je 

z velké části založeno na použití komponent. Komponenta je malý program (balíček funkcí), který 

vykonává určitou činnost (například zobrazuje text nebo obrázky, přehrává multimédia, komunikuje s 

databází,  atd…). Velkou předností Delphi proti některým konkurenčním produktům jsou knihovny 

komponent, které jsou jejich součástí (např. VCL, CLX, Indy …). Dodávané komponenty významně 

usnadňují tvorbu aplikací. 

 

Obr.4: Obrázek IDE Borland Delphi 7. 

 Komponenty jsou rozděleny podle jejich významu a použití rozděleny do několika záložek. 

Použití komponenty je velice snadné, stačí ji jen přetáhnou ze záložky na pracovní formulář. V panelu 

„Object Inspector“ můžeme komponentě nastavit nejrůznější vlastnosti (popis, velikost, viditelnost, 

…) a události (kliknutí myši, reakce na změnu, …). 
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3.2 Prostředí běhu programu 

 Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, tak jako vývojové prostředí bylo vybráno 

prostředí Borland Delphi 7. V tomto případě je tedy  možno spouštět aplikaci pod operačním 

systémem Windows firmy Microsoft. Vytvořená aplikace je 32 bitová a její běh je 

podporován instrukční sadou x86. Program Horní mez je velice nenáročná aplikace, které 

bude pro svůj běh stačit v dnešní době i starší počítač s OS Windows. Program Horní mez byl 

úspěšně testován na OS Windows XP, OS Windows Vista i nyní nejnovějším systému 

Windows 7. 

3.3 Tvorba instalačního balíčku a popis instalace 
 Pro snadnou šířitelnost tohoto programu byl vytvořen instalační balíček. Název balíčku je 

„Setup.exe“ a zabírá jen necelý jeden megabyte. Jeho součástí je samotný program, testovací data, 

implicitní data a manuály k tématu Horní meze. 

 Instalační balíček byl vytvořen v programu Inno Setup QuickStart Pack a vývojovém prostředí 

ISTool. Inno Setup QuickStart Pack je rozšířené balení instalátoru Inno Setup. Tvorba skriptů pro 

vytváření instalačních balíčků v prostředí ISTool je opravdu jednoduchá. V tomto programu jednoduše 

zadáme, které soubory má instalační balíček obsahovat, adresářovou strukturu a další nastaveni. 

Možnosti jsou opravdu široké. Program poté vygeneruje skript pro Inno Setup compiler, který vytvoří 

instalační balíček. Blíže bude toto téma zpracováno v programátorské příručce. 

 

Obr.5: Prostředí ISTool pro tvorbu instalačních balíčků. 



 10 

  

 Samotná instalace je velice jednoduchá. Po spuštění balíčku se nám na obrazovce objeví okno 

instalace. 

 
Obr.6: Instalační okno aplikace Horní mez 

 

Stiskem tlačítka „Next“ pokračujeme v instalaci. V tuto chvíli se nás instalační program ptá na cestu, 

kam si přejeme aplikaci Horní mez nainstalovat. Standardně nám nabídne cestu k disku, na kterém je 

nainstalován operační systém a v něm složka „Program Files“, do níž se obvykle programy ukládají. 

Díky tlačítka „Browse“ si však můžeme sami vybrat, kam se program nainstaluje. Poté opět 

pokračujeme stiskem tlačítka „Next“. Program se zeptá, zda jsme zvolili správné umístění a po stisku 

tlačítka „Install“ se instalace dokončí. Tlačítkem „Back“ se dostaneme v instalaci o krok zpět. Pokud 

chceme instalaci přerušit zmáčkneme „Storno“. Po instalaci zabírá program Horní mez přibližně 2,2 

MB paměti na disku. 

 Nyní je program připraven ke spuštění. Pomocí Průzkumníka nebo jiného programu 

nalezneme umístění, které jsme zadali pro nainstalování programu. Vedle souboru ke spuštění 

programu ProjektHorniMez.exe se zde také nalézá soubor uninst000.exe pro odinstalování programu a 

odebrání všech jeho součástí. 

3.4 Soubor pro spuštění programu 
 Soubor pro spuštění aplikace Horní mez se nazývá „ProjectHorniMez.exe“ a nachází se 

v místě kde se nainstaloval program. Viz. Předchozí kapitola „3.3 Tvorba instalačního balíčku a popis 

instalace“. Program spustíme dvojklikem levého tlačítka myši nebo stiskem tlačítka Enter. Na 

obrazovce se objeví úvodní okno aplikace (viz. Obr.7).  
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3.5 Práce s programem 
Úkolem bakalářské práce bylo vytvořit novou implementaci metody Horní meze, vytvořit 

snadno ovladatelné uživatelské prostředí a doplnit nové funkce. Jedním z předpokladů kladného přijetí 

programu uživatelem je jeho jednoduchost. A to jak po stránce nastavení a přehlednosti, tak po stránce 

komfortu zadávání vstupních dat. Z toho tedy jasně vyplývá, že čím je program snadnější na 

pochopení a ovládání, tím se uživatel rychleji dostane k požadovanému výsledku a výrazně se tak 

zvyšuje jeho efektivnost. 

3.5.1 Popis hlavního okna 

 Po spuštění programu se nám na obrazovce zobrazí hlavní okno programu. Hlavní 

okno je vytvořeno co nejjednodušeji. 

Z výše uvedených důvodů jsem převážnou část ovládání programu umístil do 

kaskádovitého menu, jež se nachází v pravém horním rohu programu. To obsahuje čtyři 

základní položky. Více o obsahu menu se dozvíte v následující kapitole (3.5.2 Menu). Zbylý 

prostor okna je vyplněn logem fakulty Strojní, názvem zpracovávané metody a informací o 

autorech. Tento prostor později složí k vykreslování požadovaných grafů závislých na 

zadaných hodnotách parametrů. 

 
Obr.7: Obrázek okna po spuštění programu 

3.5.2 Menu 

 Menu v programu představuje místo, kde se nalézají veškeré potřebné informace a funkce. Má 
kaskádovitou strukturu v níž je možno se snadno orientovat. 



 12 

 Nyní si lépe přiblížíme jak vypadá menu programu. 

Ø Horní mez 

o Ztenčování stěny 

§ Tažná síla 

• Popis tažné síly            Otevře v prohlížeči HELP 

• Zadání bodů do grafu            Otevře editor naměřených bodů 

• P1 = f( alfa, m1 )            Otevře editor parametrů grafu 

• P2 = f( alfa, m2)           Otevře editor parametrů grafu 

• P3 = f( alfa, t0/tf)           Otevře editor parametrů grafu 

• P4 = f( alfa, L/tf)           Otevře editor parametrů grafu 

• P5 = f( alfa, sigB/sig0)           Otevře editor parametrů grafu 

§ Tažné napětí 

• Popis tažného napětí           Otevře v prohlížeči HELP 

• Zadání bodů do grafu           Otevře editor naměřených bodů 

• SIG1 = f( alfa, m1)           Otevře editor parametrů grafu 

• SIG2 = f( alfa,m2)           Otevře editor parametrů grafu 

• SIG3 = f( alfa, t0/tf)           Otevře editor parametrů grafu 

• SIG4 = f( alfa, L/tf)           Otevře editor parametrů grafu 

• SIG5= f( alfa, sigB/sig0)          Otevře editor parametrů grafu 

§ Tažný úhel 

• Popis tažného úhlu           Otevře v prohlížeči HELP 

• Zadání bodů do grafu           Otevře editor naměřených bodů 

• ALFAKR = f( m2, m1)           Otevře editor parametrů grafu 

• ALFAOPT/P = f( t0/tf, m2)          Otevře editor parametrů grafu 

• ALFAOPT/P = f( t0/tf, m1)          Otevře editor parametrů grafu 

• ALFAOPT/SIG = f( t0/tf, m2 )          Otevře editor parametrů grafu 

• ALFAOPT/SIG = f( t0/tf, m1)          Otevře editor parametrů grafu 

• ALFAOPT/SIG = f( m1, m2)          Otevře editor parametrů grafu 

§ Tření na tažníku 

• Popis tření na tažníku           Otevře v prohlížeči HELP 

• Zadání bodů do grafu           Otevře editor naměřených bodů 

• m2 = f( alfa, t0/tf)           Otevře editor parametrů grafu 

§ Deformace 

• Popis deformace           Otevře v prohlížeči HELP 

• Zadání bodů do grafu           Otevře editor naměřených bodů 

• t0tf.1 = f( alfa, m1 )           Otevře editor parametrů grafu 
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• t0tf.2 = f( alfa, m2)           Otevře editor parametrů grafu 

• t0tf.4 = f( alfa, L/tf)           Otevře editor parametrů grafu 

• t0tf.5 = f( alfa , Sig-SigB)          Otevře editor parametrů grafu 

o Konec               Uzavře program 

Ø Popis aplikace 

o Popis aplikace               Otevře v prohlížeči popis aplikace 

Ø O programu 

o Informace o programu    Otevře okno s informacemi 

Ø Jazyk(Language) 

o Czech      Volba jazyka na český 

o Englisch     Volba jazyka na anglický 

 

 
Obr.8: Obrázek znázorňující Menu programu 

3.5.3 Jazyk 

 Při vytváření aplikací je v současné době kladen velký důraz na to, aby výsledná aplikace byla 

multijazyčná. To znamená, že její ovládání a veškeré popisky nejsou jen v jednom jazyce, nýbrž sám 

uživatel si může zvolit jazyk, který mu nejvíce vyhovuje. To je pochopitelné, protože vývojář softwaru 

nemůže nikdy vědět, kdo bude daný produkt využívat. Za jakýsi standart se dnes považuje, že je 

aplikace minimálně ve dvou a více  jazycích. První jazyk bývá ten, jež používá skupina lidí, která by 

s programem měla pracovat nejčastěji. Druhým jazykem je z pravidla angličtina, jejíž znalost je 

v současnosti také brána jako standart. V tomto případě je tedy program vybaven českou a anglickou 

verzí. 

 Program se spouští implicitně v českém jazyce. Změnu jazykové verze může uživatel provést 

v menu kliknutím na požadovaný jazyk. Ke každé jazykové verzi jsou samozřejmě vytvořené helpy, 

které popisují zpracovávanou tématiku. Tyto helpy se otevírají v internetovém prohlížeči, jež má 

uživatel nainstalován (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox). Více k tématu helpů se dozvíte 

v kapitole 3.5.7 Nápovědy. 
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Obr.9: Obrázek znázorňující volbu českého a anglického jazyka v menu 

3.5.4 Vytvoření okna pro zadávání hodnot parametrů 

 Hodnoty parametrů potřebné pro daný typ výpočtu se zadávají do formulářů k tomu určených. 

 Pro názornost graf pro tažnou sílu P1 = f( alfa, m1 ) 

Obr.10: Obrázek znázorňující editor hodnot parametrů pro samotný výpočet grafů. 

 

 Jak je dobře patrné z uvedeného obrázku, tak okno pro editaci parametrů ovlivňující výpočet 

daného grafu je velice jednoduché. Nachází se zde množství uspořádaných políček, do kterých zadáme 

požadované hodnoty, dvě tlačítka a informační panel o tom, v jakém rozsahu je nejlepší zadávat 

jednotlivé parametry. 

Pokud chceme přerušit danou operaci, pak stiskneme tlačítko „Zpět“ a dostaneme se na úvodní 

obrazovku programu. V případě, že již máme všechny hodnoty zadány, stiskneme tlačítko „Vykresli 

graf“. Poté program zpracuje zadaná data a zobrazí daný graf. Je nutné podotknout, že před stiskem 
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tlačítka „Vykresli graf“ musí být vyplněna opravdu všechna políčka. V jiném případě je uživatel 

upozorněn programem, že je něco v nepořádku a nepustí ho dále než je vše, jak má být. To platí i 

v případě, že se uživatel pokusí do některého z políčka zadat cokoliv jiného než číselnou hodnotu. 

Taková situace se může jednoduše stát například nepozorností uživatele. 

Při editaci jednotlivých parametrů si můžeme v dolní části okna všimnout, jak se mění 

informační panel. Je v něm informace, v jakém rozsahu má smysl data zadávat. 

Vložení implicitních hodnot do tabulky hodnot parametrů 

 Při používání programu mohou nastat dvě situace, kdy bude potřeba uživateli poskytnout jako 

jistou oporu při manipulaci s programem implicitní data. 

První z možností je, že uživatel spouští program po nainstalování poprvé. Je tedy jasné, že se 

ještě nemusí zcela úplně orientovat v obsluze programu. S těmito daty si tedy bude moci odzkoušet 

alespoň jakým způsobem program funguje a tím jeho obsluhu zpříjemnit a usnadnit. 

Druhou z možností je, že si uživatel smaže konfigurační soubory na disku, ze kterých program 

načítá poslední použitá data. V takové situaci program vyhodnotí tuto situaci, ve které nemá odkud 

čerpat data, tím že začne čerpat data z jiného souboru. Jedná se o soubor implicitních dat. Tyto 

soubory jsou součástí instalačního balíčku a vytvořily se po instalaci programu. V případě že i tyto 

soubory se podařilo uživateli smazat, nabídne program uživateli implicitní data uložená v programu. 

Bez odchycení této situace by program vždy ohlásil uživateli chybové hlášení, že nebyl nalezen daný 

soubor. Tímto je zabezpečen správný chod programu za jakýchkoliv okolností. 

Načtení hodnot parametrů ze souboru 

 Jednou z vlastností, kterou by měl splňovat každý program je opakovatelnost posledního 

provedeného kroku. Tato vlastnost je důležitá především z pohledu uživatele, kterému to ušetří 

množství času a námahy. Proto se vždy naposledy použitá data ukládají do konfiguračních souborů, 

které se nacházejí v místě, kam jsme nainstalovali program ve složce „Soubory“. Odtud se při 

opětovném spuštění načtou data do tabulky (viz. Obr.10), kde je můžeme editovat nebo s nimi rovnou 

provést výpočet. Data jsou ukládána do textových souborů s příponou „.dat“, jejichž obsah si můžeme 

prohlédnout v libovolném textovém editoru. 

Uložení hodnot parametrů do souboru 

 Tato operace se provede vždy v okně pro editaci parametrů, když stiskneme tlačítko „Vykresli 

graf“. V místě kam jsme nainstalovali program se nachází složka „Soubory“, která obsahuje 

konfigurační soubory pro každý z 5 základních  parametrů veličin, které ovlivňují tvářecí proces.  
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Editace hodnot parametrů 

 Editace hodnot parametrů se provádí v okně pro zadávání a editaci (viz Obr.10). Zde se nahrají 

buď implicitní nebo poslední použitá data. Do jednotlivých položek se dostaneme buď klasickým 

kliknutím myši nebo  stiskem tlačítka TAB. Při editaci nesmíme zapomínat na to, že musíme zadat 

číselné hodnoty. V případě zapsání do políčka hodnoty, jež není číslo, program vyzve uživatele, aby 

opravil chybnou hodnotu. Dokud tak neučiní, nepustí jej program dále. V dolní části tohoto okna 

máme ještě informaci o rozmezí v jakém by se měly hodnoty parametrů pohybovat. 

Vykreslení grafů 

 Jak již bylo popsáno výše, vykreslení grafu předchází několik kroků. Tento postup je dobře 

patrný z následujícího obrázku. 

Obr.11: Postup jak se dostat k vykreslení grafu. 

  

Vykreslení grafu probíhá v hlavním okně programu (Obr. 12). Z obrázku je patrné, že 

výsledný graf se skládá z několika částí. V horní části se nachází hlavička s názvem typu grafu. 

Střední část tvoří samotný graf a popsané číselné osy s parametry, na kterých je graf závislý. Na 

křivkách jsou také vyznačeny určité body. Ty indikují odkud jsou hodnoty přípustné a kdy už ne. Pod 

vykresleným grafem se nacházejí dvě tlačítka. Tlačítko „Zpět“ vrátí uživatele po stisku na úvodní 

obrazovku, která se objevila při spuštění programu. Druhé tlačítko „Uložit do souboru“ slouží 

uživateli k exportu obrázku vykresleného grafu do souboru s příponou „.png“.  
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Obr.12: Ukázka vykreslení grafu. 

Při stisku tohoto tlačítka „Uložit do souboru“ se na obrazovce objeví dialogové okno. 

Díky němu si zvolíme umístění, kam chceme obrázek uložit a jeho jméno (Obr. 13). Možnost 

uložení grafu do obrázku nese mnoho výhod. Například může sloužit jako příloha nějakého 

dokumentu. V jiném případě poslouží pro pozdější hlubší analýzu. 

 
Obr.13: Ukázka dialogového okna pro uložení grafu do souboru. 
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3.5.5 Vytvoření okna pro zadávání naměřených bodů do grafu 

Program umožňuje zadávání bodů, které jsme naměřili v praxi. Tyto body jsou pak zobrazeny 

s výsledkem výpočtu grafu. Podle těchto bodů je pak možno posoudit zda odpovídají ideálním 

hodnotám. 

 V praxi je někdy nutné porovnat ideální vypočtené hodnoty s reálně naměřenými. Toto 

porovnání nám přinese ucelený pohled na danou věc. Proto je nutné i tuto možnost zahrnout do našeho 

programu. Tyto hodnoty budeme tedy zadávat do speciálního okna (formuláře).   

Zadávání naměřených hodnot bodů 

 Pro zadávání těchto hodnot budeme využívat modul programu ZadaniBodu1.pas. Tento modul 

obsahuje jednoduché rozhraní pro zadávání dvou číselných  hodnot, odpovídající parametrům na 

osách daného grafu, se kterým chceme data porovnat.  

 

Obr.14: Okno pro zadávání reálně naměřených hodnot k porovnání s ideálními hodnotami 

  

Nyní si lépe popíšeme, z čeho se okno skládá. V horní části se nachází komponenta zvaná 

SpinEdit. Díky ní můžeme určit kolik naměřených bodů v rozsahu 1 až 10 budeme chtít zobrazit. Poté 

potvrdíme naši volbu stiskem tlačítka „Potvrď“. Nyní můžeme do políček, označující souřadnice na x-

ové a y-ové ose, zadávat hodnoty. Vložíme je stiskem tlačítka „Vložit“. Tímto způsobem zadáme 

všechny body. Po zadání posledního bodu se zpřístupní tlačítko „Vykreslit“. Jeho stiskem je zadání 
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bodů u konce.  V tuto chvíli stačí jen vybrat ten správná typ výpočtu v menu a postupovat podle 

popistu v kapitole 3.5.4 . Během vkládání hodnot bodů se nám mohlo stát, že jsme zadali některou 

hodnotu špatně. Nic není ztraceno. Vybereme tuto hodnotu kliknutím myši v seznamu. Poněvadž 

jednotlivé souřadnice ukládáme do dvourozměrného pole, tak podle indexu vybraného řádku si 

zobrazíme hodnoty z pole zpět do políček a opravíme. Opravenou hodnotu potvrdíme tlačítkem 

„Upravit“.    

Načtení naměřených hodnot bodů ze souboru 

 Ne vždy chceme zadávat stále dokola tytéž hodnoty. Zvlášť, když je hodnot opravdu mnoho. 

To je velice neefektivní a namáhavé pro uživatele. Z toho důvodu je výhodné, že si uživatel může 

naposledy zadané body opět načíst. Jednoduše při zobrazení okna pro zadání bodů vybere stiskem 

tlačítka „Načíst body ze souboru“.    

Uložení naměřených hodnot bodů do souboru 

 Jak již bylo zmíněno, body se v průběhu zadávání ukládají do dvourozměrného pole. Na konci 

se pak uloží do textového souboru „ namerene.dat “. Tento soubor se také nachází ve složce 

„Soubory“ v místě instalace programu.    

Vykreslení naměřených bodů 

 

Obr.15: Zobrazení grafu spolu s vyznačenými body, které jsme naměřili. 
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 Na výše uvedeném obrázku (Obr.15) vidíme způsob zanesení naměřených bodů do 

grafu.Tomuto grafickému výstupu předcházelo několik kroků. Nejprve zvolíme v menu u 

požadovaného typu výpočtu možnost „Zadání bodů do grafu“. Zadáme požadované souřadnice bodů 

pro zobrazení. Nyní vybereme typ výpočtu a nastavíme hodnoty parametrů. Tím je práce uživatele u 

konce. O zbytek se již postará program. Postupně se zavolají funkce obsažené v modulu 

zpracovávající výpočet. Modul si načte ze souboru hodnoty parametrů výpočtu a provede výpočet. 

Výsledky musí převést na hodnoty zobrazitelné v grafu. Následuje kontrola, zda jsou zadané nějaké 

naměřené body. Jejich hodnoty je potřeba také převést na hodnoty vhodné pro zobrazení. Tento 

převod se provádí v závislosti na zvoleném rozlišení obrazovky počítače. V tuto chvíli se zavolá 

sekvence kroků, které pomocí grafických funkcí a vypočtených bodů zobrazí požadovaný výsledek. 

 Námi zadané naměřené body jsou odlišeny specifickým znakem přeškrtnutého plného  

kolečka. Vyhodnocení takto zobrazeného grafu už spočívá na samotném uživateli. Je však dosti 

patrné, že naměřené hodnoty zobrazené na obr.15 se značně liší od vypočtených ideálních hodnot. 

3.5.6 O programu 

 Jednou ze součástí, kterou by měla obsahovat každá aplikace je i informace o autorovi. 

Někomu se může zdát tato informace bezcenná, nýbrž opak je pravdou. U každého programu musíme 

předpokládat jeho další vývoj. Ten by se měl pak ubírat nejen směrem rozšíření aplikace. Je nutné si 

uvědomit, že nesmíme zapomínat na potřeby uživatele. Jedině ten může objektivně posoudit co je 

třeba vylepšit. Proto je důležité poskytnout uživateli informaci, komu směřovat své výtky a nápady na 

vylepšení.  

 Okno uvedené na Obr.16 se zobrazí uživateli po zvolení možnosti v menu „O programu → 

Informace o programu “. Je to pouze informativní okno. Nalezneme zde seznam lidí, kteří se podíleli 

na vývoji tohoto softwaru a seznam odborné literatury s jejíž pomocí byl vypracován postup metody. 
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Obr.16: Okno O programu 

  

3.5.7 Nápovědy 

 Nedílnou součástí každé aplikace je nápověda. Díky ní se uživatel snáze orientuje v ovládání 

programu a v dané problematice. 

 Program Horní mez obsahuje sadu nápověd. Ty jsou vytvořeny ve formě HTML stránek. 

HTML(HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro 

vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Je 

charakterizován množinou značek (tagů) a jejich atributů. Mezi značky se uzavírají části textu 

dokumentu a tím se určuje význam (sémantika) obsaženého textu. 

Tvorba nápověd v tomto formátu je poměrně jednoduchá a s trochou znalostí ji zvládne každý. 

I z tohoto důvodu byl zvolen tento formát. Hlavním důvodem však bylo oddělení nápověd od 

samotného programu. To znamená, že při budoucím možném doplnění informací do nápověd již 

nebude potřeba znovu kompilovat celý program. 

Nápovědy jsou dostupné z menu programu. Program využívá služeb Shellu (prostředí, pomocí 

kterého lze ovládat jiné programy) pro otevření HTML dokumentu v internetovém prohlížeči, který 

má uživatel nainstalován na svém počítači.  
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Obr.17: Nápověda k programu otevřená v internetovém prohlížeči 

 

Pro potřeby uživatele jsou vytvořeny helpy k celému programu i k jednotlivým způsobům 

výpočtů (Obr. 17). Helpy obsahují stručnou charakteristiku daného tématu. Jsou v nich vysvětleny 

pojmy použité při charakteristice, postupy výpočtů a význam parametrů. A v neposlední řadě v nich 

najdeme i jisté doporučení, s jakými hodnotami má reálně cenu pracovat. Veškeré tyto helpy jsou pak 

vytvořeny i v anglickém jazyce.  
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Obr. 18 Pohled na anglickou nápovědu k výpočtu „Třená na tažníku“ 

 

Tyto manuály se při instalaci automaticky uloží v místě instalace našeho programu do složky „ 

Soubory\html\ “.  
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4.Závěr 
 
 Úkolem bakalářské práce bylo vytvořit novou implementaci výukového systému HORNÍ 

MEZ. Jedná se o metodu výpočtu a zobrazení výsledů některých fyzikálních dějů. Tato metoda se 

používá při výpočtech v rámci výuky v předmětu Výpočetní metody ve tváření na Fakultě strojní. 

 Program má sloužit jako názorná pomůcka při výuce, pomocí které pedagog bude moci 

studentům lépe, snadněji a názorněji vysvětlit probírané učivo. Dále bude užitečnou pomůckou 

samotným studentům. Ti si budou moci doma snadno ověřit své nově nabyté vědomosti. Případně 

využít program při vypracování referátu či semestrální práce. V neposlední řadě by měl program 

sloužit i při výzkumné činnosti. 

 Úkolem bylo navrhnout a vytvořit jednoduché uživatelské prostředí. Implementovat 

v prostředí Borland Delphi do programu všechny původní funkce a vytvořit nové funkce programu. 

K jednotlivým funkcím vytvořit podrobné návody pro zadávání dat a návody pro použité metody 

výpočtů. Na závěr vytvořit uživatelskou a programátorskou dokumentaci. 

 V nově vzniklém programu pro výpočet metody HORNÍ MEZE byly implementovány 

všechny původní funkce systému. Ty je možno obsluhovat pomocí položek v menu programu. 

Program umožňuje načítání, editaci a ukládání hodnot parametrů potřebných pro výpočty a zobrazení 

výsledků. Stejně tak umožňuje vkládání, načítání, editaci a ukládání v praxi naměřených bodů pro 

porovnání s ideálními hodnotami. Pro všechny funkce bylo vytvořeno jednoduché uživatelské 

prostředí. 

 Do programu byly začleněny některé užitečné nové funkce. Jedná se například o výběr jazyka, 

ve kterém  chceme program  používat. Tuto možnost nalezneme v menu programu. Na výběr je česká 

a anglická jazyková verze. Pro každou jazykovou verzi byla vytvořena také sada helpů k bližšímu 

seznámení se s programem a jednotlivými metodami výpočtů. 

 Novou funkcí v programu je také export zobrazeného výsledku do souboru. Uložený soubor je 

ve formátu obrázku s příponou „ .png“. Uživatel sám určí cestu, kam se má obrázek uložit a jeho 

jméno. 

 Pro zajištění správného chodu programu jsou vytvořeny speciální funkce. Ty zajišťují 

v případě smazání některých konfiguračních souborů jejich automatické vytvoření. Tím předejdeme 

zbytečným chybovým hlášením.  

 Pro jednoduché šíření programu a jeho všech součástí je vytvořen instalační balíček. Ten 

obsahuje samotný program, implicitní data a sadu helpů. 
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