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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

CRLÍK, Z. Tvorba webové aplikace pro oblast analýzy systému s využitím Matlab 
Builder NE : bakalářská práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2012, 42 s. Vedoucí práce: Ing. 
Jolana Škutová, Ph.D 

Tato práce se zabývá využitím programu MATLAB a jeho knihovny funkcí 

programu  Builder NE. První část práce se zabývá popisem programu MATLAB a 

zejména aplikace Builder NE, která je stěžejním nástrojem pro tvorbu webové 

aplikace. Následuje popis možností stávající aplikace Analýza systémů, která je 

spustitelná pouze pro uživatele programu MATLAB. V poslední části bakalářské 

práce je popsáno vytvoření webové aplikace pro oblast analýzy systému, která 

umožňuje prostřednictvím prohlížeče zobrazovat základní charakteristiky systémů 

s využitím služeb MATLAB Builder NE.  

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR 

CRLÍK, Z. Design of Web Application using Matlab Builder NE for Analysis of 
Systems: Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty 
of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 
2012, 42p. Thesis head: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. 

This thesis focuses on the use of the programme MATLAB and its toolbox Builder 

NE. First part of the thesis describes the programme MATLAB, especially the 

application Builder NE, which is crucial for creation of the web application. Further 

the possibilities of the current application “System analysis” are summarized. This 

application runs only in the programme MATLAB. The last part of this thesis deals 

with the description of the new web application that enables to display the main 

system characteristics using the MATLAB Builder NE through the web browser. 
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Seznam použitých zkratek 

.NET  („dotnet“),  je zastřešující název pro soubor technologií 

v softwarových produktech, které tvoří celou platformu 

ASP  (Active Server Pages), skriptovací platforma společnosti Microsoft, 

primárně určená pro dynamické zpracování webových stránek  na 

straně serveru. 

  C#               C Sharp programovací jazyk 

CLR (Common Language Runtime) toto běhové prostředí spouští kód a 

poskytuje služby, které usnadňují proces vývoje. 

CLS (Common Language Specification) sada základních pravidel 

COM (Component Object Model) technologie programových komponent 

DLL (Dynamic Link Library) dynamicky linkovaná knihovna 

F# objektový programovací jazyk pro platformu .NET 

GUI  (Graphical User Inteface), prostředí pro tvorbu grafických 

uživatelských aplikací spustitelných v Matlabu 

IIS   Internet Information Services 

J# programovací jazyk z rodiny jazyků .NET 

JSP   (Java Server Pages), nástroj pro psaní dynamických HTML stránek 

založený na jazyce Java 

JSP (Java Server Pages) nástroj pro psaní dynamických HTML stránek 

založený na jazyce Java 

MCR  MATLAB Compiler Runtime 

XML (Extensible Markup Language) textový format 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/.NET
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Seznam použitého značení 

  e   regulační odchylka 

G(s)  obrazový přenos (L přenos) 

h(t)   přechodová funkce spojitého systému 

g(t)  impulsní funkce spojitého systému  

t   spojitý čas 

y  regulovaná veličina, výstupní veličina (výstup) 

M(s)  mnohočlen v čitateli přenosu 

N(s)  charakteristický mnohočlen ve jmenovateli 

Td  dopravní zpoždění spojitých systémů 

k  relativní diskrétní čas 

T1,T2  integrační časové konstanty 

ω  úhlový kmitočet 

L(ω)  logaritmická amplituda kmitočtového přenosu 

φ(ω)  fáze kmitočtového přenosu 
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1 Úvod 

Bakalářská práce „Tvorba webové aplikace pro oblast analýzy systémů 

s využitím MATLAB Builder NE“ se věnuje rozšíření stávající GUI aplikace, která je 

již několik let využívána v předmětu Základy automatizace. Téma mě zaujalo 

vzhledem k možnosti zdokonalení svých znalostí v oboru programování. 

Cílem práce bude převedení této aplikace do prostředí .NET tak, aby bylo 

možné úlohu spouštět i z počítače doma bez přítomnosti programu MATLAB. Tento 

způsob komunikace s programem by mohl sloužit pro pedagogické účely a 

zjednodušit tak studium například pro dálkové studenty.  

Základ webové aplikace bude vycházet z dostupné aplikace Analýza systémů, 

která byla napsána v prostředí MATLAB. Aby mohla být webová stránka vytvořena, 

bude nutné se nejprve seznámit s tvorbou projektu pomocí programu Toolbox 

Builder NE, který je součástí nových verzí MATLAB a provést analýzu jeho 

možností.  Dále bude potřeba přiblížit program MS Visual Studio a programovací 

jazyk C#. Pozornost bude věnována rovněž prostředí .NET Framework, v němž 

bude webová aplikace naprogramována. 

Praktická část této bakalářské práce bude popisovat návrh a realizaci webové 

aplikace. Ta bude programována v MS Visual Studio pomocí programovacího 

jazyku C#. Konečná aplikace přinese možnost sledovat po nastavení parametrů 

výsledné grafy, a to bez nutnosti nainstalování programů na daném počítači. Úloha 

bude sloužit pro vykreslení přechodových, impulsních a frekvenčních charakteristik 

pro vybraný typ regulované soustavy. Vzhledem k automaticky nastavovaným 

parametrům bude nutné, aby aplikace umožnila nastavit minimální a maximální 

hodnoty na osách grafů.  

Na závěr bude rovněž provedeno ověření funkčnosti aplikace umístěním na 

server. Co se týče grafické části webové stránky, bude nabídka parametrů 

umístěna na levé části stránky a na pravé grafy charakteristik.  
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2 Popis vývojového prostředí MATLAB Builder NE 

Pro zadanou práci bude potřeba analyzovat možnosti programu MATLAB, který 

byl vyvinut výrobcem Mathworks. Aby mohla nová aplikace Analýza systémů 

vzniknout, bude nezbytné se hlavně seznámit se specializovanou knihovnou funkcí 

(tzv. toolbox) MATLAB Builder NE. Další část kapitoly se věnuje jazyku C# a 

poslední je věnována ASP.NET. 

2.1 MATLAB 

Programové prostředí Matlab je určeno pro vědeckotechnické numerické 

výpočty, modelování, návrhy algoritmů, počítačové simulace, analýzu a prezentaci 

dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. 

Zahrnuje vlastní skriptovací programovací jazyk, který uživatelům umožňuje vznik 

vlastních aplikací podle vlastních potřeb. 

MATLAB je úplný programovací jazyk, to znamená, že v něm mohou uživatelé 

tvořit funkce dle jejich potřeby. Tyto funkce se pak nijak neliší způsobem volání od 

vestavených funkcí. Nové funkce mohou být interpretovány přímo z textové 

podoby souborů nazývaných m – file nebo z předpracované podoby p – file. 

Systém dále umožňuje přidávat moduly ( mex – file) zkompilované do strojového 

kódu procesoru. Grafický systém programu MATLAB umožňuje snadné zobrazení a 

prezentaci výsledků získaných výpočtem. Získaná data lze vykreslit na několika 

typech grafu. Patří mezi ně například dvourozměrné (2D), třírozměrné (3D) a 

další.  

Všem grafickým objektům je možné téměř libovolně měnit vzhled, a to jak při 

jejich vytváření, tak i po vykreslení. Grafické objekty lze dále přizpůsobit potřebám 

uživatele. Mohou obsahovat více průběhů, které lze odlišit typem nebo barvou čáry 

a blíže specifikovat legendou. Vzhled grafických objektů je také možno měnit 

interaktivně pomocí lišty nástrojů.  
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Otevřená struktura MATLAB vedla k vytváření nových knihoven a funkcí, 

kterým se začalo souhrnně říkat toolboxy (v textu dále knihovna funkcí programu). 

Ty rozšiřují použití programu v příslušných vědních a technických oborech. Mezi 

některé knihovny funkcí programu patří: 

MATLAB Builder JE (programovací jazyk Java) a MATLAB Builder NE 

(programovací jazyk C#) které jsou podrobně rozebrány v další podkapitole, 

zejména druhý jmenovaný. Pomocí těchto jazyků je možno s programem MATLAB 

komunikovat přes webové rozhraní. 

 

Simulink 

Simulink je blokově orientovaný simulační program pro modelování a simulaci 

dynamických systémů, využívající algoritmů programu MATLAB pro řešení 

nelineárních diferenciálních rovnic. Simulink tvoří samostatný subsystém s vlastním 

graficko – uživatelským rozhraním. [Humusoft] 

2.2   MATLAB Builder NE 

MATLAB Builder NE je rozšíření pro MATLAB Compiler. Díky jeho pomoci mohou 

.NET programátoři přistupovat z jakéhokoliv CLS (Common Language 

Specification) kompatibilního jazyku. CLS je podmnožina jazyků funkcí 

podporovaných .NET Common Language Runtime (CLR). CLS obsahuje funkce 

společné pro několik objektově - orientovaných  programovacích jazyků, jako je C 

#, VB.NET a C + + s řízeným rozšířením.  

MATLAB Builder NE převádí Matlab funkce do .NET rozhraní. Každá MATLAB 

Builder NE komponenta obsahuje jednu nebo více tříd. Pokud je třeba aplikaci 

vytvořenou pomoci .NET Builder zpřístupnit přes web, musíme ji dále upravit na 

COM nebo .NET objekt. [KOBERNA 2008] 
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2.3 Struktura MATLAB Builder NE 

Na obrázku 2.1. je možnost k vidění, jak .NET Builder je prostředník mezi 

vytvořenou funkcí MATLAB a ASPX stránkou. 

 

Obr. 2.1 - Architektura Builder NE [Mathworks] 

Aplikace nástroje MATLAB Builder NE a její využití z prostředí prohlížeče, 

respektive programového kódu webové stránky, uvedena v dostupné literatuře 

není. Považuji za velmi podnětné pro další uživatele tohoto produktu zde uvést 

stručný popis činnosti, která směřuje k propojení programového kódu webové 

stránky a funkcí sestavených v programu MATLAB. 

Postup je takový, že máme vytvořený soubor m-soubor v MATLAB. Pomoci 

Builder se vygenerují .NET nebo COM komponenty ve formě DLL souborů. 
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Vzhledem k zadání se nebudu zmiňovat o COM komponentě. Tyto vygenerované 

soubory se navážou na novou Aspx stránku. 

Spuštění MATLAB Builder NE (v prostředí MATLAB kliknout na tlačítko Start a  

v nabídce vybrat MATLAB > Builder NE>Deployment Tool). 

 

Obr. 2.2 - Úvodní okno Builder NE 

Na obr. 2.2 je vidět jak Deployment Tool funguje. Je třeba vytvořit projekt, 

vybrat soubor, vytvořit a na konec zabalit. Jinými slovy projekt vytvořený v 

programu MATLAB kompilovat na komponenty ve formě DLL souborů. V levé horní 

části nabídka Create/New Deployment Project, a výběrem možnosti .NET 

Component. Uživatel definuje název projektu a jeho umístění v počítači a tím je 

dokončena tvorba projektu. Uložený soubor bude s příponou „prj“. 
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Obr. 2.3 – Okno s výběrem  .NET nebo COM komponenty 

Do nově vytvořeného projektu je nutné přidat odkaz na volanou funkci 

programu MATLAB, která zajistí výpočet. Proto v nabídce okna Deployment Tool 

(obr. 2.4) uživatel zvolí možnost Add File a ve složkovém systému vybere 

v počítači konkrétní m-soubor. 

 

Obr. 2.4 - Okno při výběru souboru 

 

V poslední fázi uživatel vybere tlačítko „Build the project“ (obr. 2.5), které je 

teď po nahrání funkce aktivní. Spustí se proces kompilace, který je uživateli 

oznámen zobrazením upozornění: „Compilation in proces …“. Kompilace projektu 

může trvat řádově několik minut.  Rychlost zpracování průběhu kompilace závisí 

na složitosti zdrojového kódu uloženého v m-souboru a na výkonu procesoru 
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daného počítače s instalací programu MATLAB. Aplikace nepodporuje dvou a více 

jádrové procesory. 

 

Obr. 2.5 - Okno se zvýrazněním tlačítka Build 

Po dokončení se objeví upozornění „Compilation completed“. Veškeré úkony, co 

program provedl, jsou zaznamenány na ploše programu (obr. 2.6). 

 

Obr 2.6 - Ukázka hotového projektu v MATLAB Builder NE 
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2.4 Visual Studio 

Software Visual Studio vyvinutý mezinárodní společností Microsoft pro 

programátory přináší integrované prostředí, které zjednodušuje tvorbu, ladění a 

nasazování aplikací. Obsahuje výkonné nástroje pro návrh, psaní kódu je rychlejší, 

prostředí si může uživatel přizpůsobit podle svých zvyklostí a hotové aplikace lze 

provozovat na různých platformách (včetně SharePoint a Cloud), jejichž počet 

stále narůstá. Integrovaná podpora vývoje řízeného testy (Test Driven 

Development) a nové ladicí nástroje pomáhají snadno a rychle odhalit a opravit 

chyby a zajišťují tak vysokou kvalitu hotových aplikací. K dispozici je i česká 

lokalizace formou jazykového balíčku. V současné době je přístupná nejnovější 

verze s označením Visual Studio 2010. [MICROSOFT] 

2.5 Rozhraní .NET Framework a jeho programovací jazyky 

Rozhraní .NET Framework je rozsáhlá softwarová platforma vyvinuta 

společností Microsoft, která je určena pro vývoj mnoha různých druhů aplikací. Za 

pomoci .NET Framework může uživatel vyvíjet nejen klasické aplikace pro 

Windows, ale mimo jiné i webové aplikace a služby, aplikace pro mobilní zařízení a 

mnoho dalších. Microsoft .NET Framework je nejrozšířenější platforma pro osobní 

počítače s operačním systémem Microsoft Windows od verze Windows 98 a jeho 

historie se píše od roku 2000. Pro vývoj .NET aplikací vydal Microsoft Visual 

Studio. 

Obsahuje kromě velké sady knihoven a funkcí i samotné běhové prostředí (CLR 

– Common Language Runtime), které zajišťuje běh a kompilaci aplikací. Obrovská 

škála funkcí zajišťuje to, že není se třeba starat o psaní věcí, které se používají 

často a ve kterých lze udělat mnoho chyb. Například třídění pole, stažení webové 

stránky, vytvoření okna, práce s XML soubory atd., podobných příkladů by se dalo 

najít stovky. Díky běhovému prostředí pak budou vytvořené aplikace rozumně 

rychlé a bezpečné. Vývoj je rychlý, pohodlný a méně náchylný na chyby 

programátora. 
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Jaké jsou tedy výhody .NET Framework? Především bohatost a rozsáhlost 

knihoven, bezpečnost a rychlost vývoje. Je také možné kombinovat kód z více 

různých programovacích jazyků, zdrojový kód se kompiluje do jazyka CIL a tomu 

je jedno, jestli původní kód byl ve Visual Basic nebo v C#. Z jedné assembly tedy 

můžete volat funkce jiné assembly, která byla napsána v jiném programovacím 

jazyce. Nad prostředím .NET dnes může uživatel využívat mnoho programovacích 

jazyků, kromě již zmiňovaných dvou je k dispozici C++/CLI, IronPython, 

funkcionální F#, J#, Iron Ruby, PHP a jistě by se našlo mnoho dalších. Nevýhodou 

.NET je nepatrně nižší výkon u některých typů aplikací (většinou v řádu jednotek 

procent) a trochu větší paměťová náročnost. 

Na obr.2.6 je zobrazena struktura .NET Framework. Struktura je tvořena třemi 

základními vrstvami. První, známější vrstva se skládá z tzv. Common Language 

Runtime (pozn. Programovací jazyky) a Basic Class Library. Do prvně zmiňované 

části spadají programovací jazyky jako například C#, J#, F#, VB, C++ apod. C# je 

programovací jazyk podobný jazykům C nebo Java. VB.NET je pokračovatelem 

jazyka Visual Basic. Ta to část slouží k běhu systému a skládá se z webových 

služeb a uživatelského rozhraní. V druhé části najdeme společný běhový systém 

CLR, ve kterém se dále nachází správa paměti, společný typový systém a řízení 

života objektů. Dalším ze základních vrstev je operační systém a v neposlední řadě 

se zde také nachází hardware počítače. [VOJČINÁK 2009, VBnet] 

Součástí .NET Frameworku je ASP.NET - technologie pro vývoj webových 

aplikací, které bude věnována pozornost později.  
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Obr. 2.6 -  Architektura .NET Framework [VBnet] 

2.6 Programovací jazyk C# (C Sharp) 

Programovací jazyk C# je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací 

jazyk, který byl vyvinut firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. 

Základní charakteristiky jazyka jsou: 

 Jazyk C# je čistě objektově orientovaný. 

 Obsahuje nativní podporu komponentového programování. 

 Podobně jako Java obsahuje pouze jednoduchou dědičnost s možností 

násobné implementace rozhraní. 

 Vedle členských dat a metod přidává vlastnosti a události. 

 Správa paměti je automatická. O korektní uvolňování zdrojů aplikace se 

stará garbage collector. 

 Podporuje zpracování chyb pomocí výjimek. 

 Zajišťuje typovou bezpečnost a podporuje řízení verzí 

 Podporuje atributové programování. 

 Zajišťuje zpětnou kompatibilitu se stávajícím kódem jak na binární tak na 

zdrojové úrovni. 
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C# lze využít k tvorbě programů, webových aplikací a stránek, webových 

služeb, formulářových aplikací ve Windows, softwaru pro mobilní zařízení (PDA a 

mobilní telefony) atd. [Běhálek] 

2.7 Technologie ASP .NET   

Jak už jsem výše uvedl, ASP.NET je součástí .NET Framework pro tvorbu 

webových aplikací a služeb. Mimo jiné je nástupcem technologie ASP a přímým 

konkurentem JSP. 

Ačkoliv název ASP.NET je odvozen od starší technologie pro vývoj webů ASP, 

obě technologie jsou velmi odlišné. ASP.NET je založen na CLR (Common 

Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET 

Frameworku. Aplikace založené na ASP.NET jsou také rychlejší, neboť jsou 

předkompilovány do jednoho či několika málo DLL souborů, na rozdíl od ryze 

skriptovacích jazyků, kde jsou stránky při každém přístupu znovu a znovu 

parsovány. 

Koncept ASP.NET WebForms ulehčuje programátorům přechod od 

programování klasických aplikací pro Windows do prostředí webu: stránky jsou 

poskládány z objektů, ovládacích prvků (Controls), které jsou protějškem 

ovládacích prvků ve Windows. Při tvorbě webových stránek je tedy možné 

používat ovládací prvky jako tlačítko (Button), popis (Label) a další. Těmto prvkům 

lze přiřazovat určité vlastnosti, zachytávat na nich události, atd. Tak, jako se 

ovládací prvky pro Windows kreslí do formulářů na obrazovku, webové ovládací 

prvky produkují HTML kód, který tvoří část výsledné stránky poslané do klientova 

prohlížeče. [HALVORSON, WIKIPEDIE ] 
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Obr. 2.7 -  Ukázka prostředí pro vývoj webových stránek technologii ASP.NET 

Komunikace programu MATLAB s webovým rozhraním 

Dostupnost aplikací vytvořených v programovém prostředí MATLAB i pro 

uživatele, kteří nemají přístup k instalaci tohoto programu, umožňují nástroje, 

které zprostředkují předávání výsledků v číselné, textové nebo i grafické podobě 

na základě konkrétních uživatelských vstupních hodnot, MATLAB Builder NE nebo 

MATLAB Builder JE (s podporou programovacího jazyku Java). Aplikace dostupné 

pro více uživatelů vznikají přes webová rozhraní, a proto v současné době existuje 

podpora vývojového prostředí MATLAB pomocí například nástroje MATLAB Builder 

NE, který byl prioritně zvolen pro tvorbu webové aplikace s podporou funkcí a 

nástrojů programu MATLAB. Aby mohla být aplikace vytvořena pomocí Builder 

přístupná přes web, je potřeba vytvořit Java Servlet. Aplikace vytvořené .NET 

Builder musí být dále upraveny na COM nebo .NET objekt, aby byly spustitelné 

z internetového prohlížeče. [KOBERNA 2008] 
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3 Popis původní grafické uživatelské aplikace Analýza 

systému 

Původní grafická uživatelská aplikace (obr. 3.1) vytvořená v GUI prostředí 

programu MATLAB je určena k zobrazení základních charakteristik zvoleného typu 

systému. Levá část aplikace slouží k zadávání konkrétního typu systému a jeho 

parametrů. Zadávání parametrů v podobě obrazového přenosu je možné dvěma 

způsoby. Jednak je možné zadávat obrazový přenos jako koeficienty polynomu 

čitatele a jmenovatele obrazového přenosu včetně hodnoty dopravního zpoždění. 

Druhým, častěji používaným způsobem, je intuitivní výběr systému volbou 

přepínacích tlačítek a nastavení konkrétních známých parametrů obrazového 

přenosu systému, jako je zesílení systému, časové konstanty setrvačnosti a další. 

V pravé části aplikace se zobrazují průběhy přechodových a kmitočtových 

charakteristik systému, které jsou výstupní informací pro uživatele aplikace. Grafy 

mají popis obou os, název a zobrazí se aktivací tlačítka „Vykreslit charakteristiky“ 

stiskem uživatele aplikace. Pravá část aplikace zobrazuje základní charakteristiky 

popisující typ zobrazovaného systému v časové nebo kmitočtové oblasti. 

Přechodovou charakteristikou (funkce step), impulzní charakteristikou (funkce 

bode), fázová kmitočtová charakteristika (nyquist). 

Grafickou aplikaci tvoří dva soubory a to soubor s příponou "m" (obsahující 

řídicí funkce a algoritmy aplikace), soubor s příponou "fig" (obsahující seznam 

ovládacích prvků a jejich parametrů v okně grafické aplikace). Spuštění souboru je 

možné například otevřením souboru s příponou m a jeho spuštěním. Nebo 

otevřením grafického uživatelského rozhraní pomocí příkazu guide, kde pak 

výběrem souboru s příponou fig a jeho spuštěním z tohoto GUI rozhraní se také 

spouští aplikace Analýza systémů. 

Algoritmus GUI aplikace je ovládán buď stiskem ovládacích prvků, např. 

přepínačů, editačních polí nebo tlačítky. Základní algoritmus zobrazení 

charakteristik, které jsou běžnými příkazy MATLAB vypočteny na základě zadaných 

parametrů v grafickém okně aplikace. Běžným postupem je získání zadaných dat, 

jejich další vyhodnocení ve tvaru obrazového přenosu a výpočet hodnot 

přechodové charakteristiky nebo jiných charakteristik. Doba simulace je určena 
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automaticky dle konkrétních časových konstant příkazy MATLAB. Uživatel 

nenastavuje časovou osu, neboť by sám neměl představu o tom, jaké hodnoty má 

pro daný systém nastavit. Implicitní hodnoty jsou ve většině případů postačující. 

Pouze v případě zobrazování přechodové charakteristiky integrační soustavy se 

setrvačností 1. řádu by uživatel měl mít možnost nastavit měřítko nezávislé osy 

času. Zájmová část přechodové charakteristiky integrační soustavy souvisí s 

hodnotou časové konstanty a to pro implicitní výpočet a zobrazení této 

charakteristiky není patrné, protože se zobrazují hodnoty v příliš velkém časovém 

rozpětí. Možnost přiblížení k hodnotám, které studenta zajímají pro odečet v grafu, 

není možný. Nejsou přístupné funkce nastavení lupy pro náhled na graf. Proto je 

doporučeno vedoucím bakalářské práce pro určité typy grafů doplnit možnost 

editace os grafu. 

 

Obr. 3.1 – Okno s aplikací Analýza systémů 

Tato aplikace Analýza systémů byla vytvořena v MATLAB R14. 
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4 Návrh a realizace webové aplikace 

Požadavek na tvorbu webové aplikace, která obsluhuje funkce programu 

MATLAB, vychází z potřeb studentů, kteří nemají k dispozici finančně nákladně 

instalace programu MATLAB. Nicméně pro účel zobrazování jediné aplikace je 

instalace programu zbytečně časově a paměťově náročnou činností. Programový 

produkt MATLAB Builder NE nabízí možnost vývoje webové aplikace, která je 

určena pro uživatele bez instalace programu MATLAB na vlastním počítači. Vývoj 

webových aplikací v současné době není standardní činností a z toho důvodu 

v dalších kapitolách bude vysvětlen postup tvorby webové aplikace pro konkrétní 

studijní účely. 

4.1 Vytvoření složek pro projekty 

Součástí webové aplikace je několik souborů různých typů sdružených v rámci 

jednoho projektu (obr. 4.1). Po vytvoření projektu se vytvoří dvě podsložky 

s názvy Matlab a web. Ve složce  Matlab a její podsložky m-soubor jsou 

uloženy soubory s přechodovou funkcí a kompilované soubory z Builder NE. Ve 

složce web jsou uloženy soubory webové aplikace Analýza systémů. 

 

Obr. 4.1 - Složka Projekt a její podsoubory 
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4.2 Vytvoření m-soubor  

Pro projekt bude třeba vytvořit v programu MATLAB tři soubory, kterým se 

souhrnně říká m-soubor. Jeden soubor tvoří samostatnou funkci. Pro můj případ je 

třeba napsat funkci přechodové, frekvenční a logaritmicko-kmitočtové 

charakteristiky. 

4.2.1 Přechodová charakteristika 

Přechodová charakteristika je odezva systému na jednotkový (Haevisideův) 

skok na vstupu. Je to tedy časový průběh výstupní veličiny systému a značí se 

h(t). Jednotkový skok je funkce, h(t) nabývá pro čas t > 0  hodnotu 1 pro čas t ≤ 

0 nabývá hodnotu 0. [Švarc, I. 1992] 

V programu MATLAB je možnost přechodovou charakteristiku vykreslit 

příkazem step, nebo pomocí příkazu itiview s parametrem step. 

V programovém kódu je použit příkaz step s parametrem sys, což je proměnná 

typu obrazového přenosu konkrétního lineárního systému. Proměnnou sys lze 

získat s využitím funkce tf, která je určena pro sestavení obrazového přenosu 

z polynomů čitatele nebo jmenovatele zadané ve tvaru vektorů a s dalším 

případným parametrem definujícím dopravní zpoždění. 

Následující řádky zdrojového kódu popisují vlastní definovanou funkci 

StepFunction s argumenty num, den a Td a návratovými hodnotami t, y a n, 

které obsahují údaje o spojitém čase, hodnotách přechodové charakteristiky ve 

tvaru vektoru a velikosti vektoru dat času nebo přechodové charakteristiky (oba 

jsou stejného rozměru). Následuje ukázka zápisu přechodové charakteristiky 

v programu MATLAB. 

function [t,y,n] = StepFunction(num,den,Td) 

% % název funkce, skládající se s klíčového slova a 

návratových hodnot funkce 

 sys = tf(num,den,'inputd',Td); 

% % přenos systému 

 [y,t] = step(sys); 

% % vytvoří přechodovou funkci 
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n = length(y); 

% %kolik mají členů vektory [y,t] 

 end 

% % ukončení funkce 

 

Jako každá vlastní funkce programu MATLAB je uložena jako m-soubor 

s názvem stejným jako je uveden za klíčovým slovem function, tj. soubor 

StepFunction.m uložen do podsložky m-file daného projektu. 

4.2.2 Logaritmická amplitudová kmitočtová charakteristika 

Dalšími, z důležitých charakteristik popisujících lineární systém, jsou kmitočtové 

charakteristiky, které jsou zobrazeny v aplikaci Analýza systému. Kmitočtové 

charakteristiky (LKCH) zobrazují průběh logaritmické amplitudy na úhlovém 

kmitočtu v logaritmických souřadnicích osy nezávislé proměnné (logaritmická 

amplitudová kmitočtová charakteristika, LAKCH) a průběh fáze na úhlovém 

kmitočtu v logaritmických souřadnicích (logaritmická fázová kmitočtová 

charakteristika, LFKCH). Pro vykreslení kmitočtových charakteristik se využívá 

vestavěné funkce bode s parametrem sys obdobně jako u příkazu step, který 

vyjadřuje parametry obrazového přenosu lineárního systému. Následující zdrojový 

kód je určen pro výpočet hodnot pro zobrazení obou kmitočtových charakteristik. 

[Švarc, I. 1992] 

 

function [ mag,phase,w,n] = LKCH( num,den,Td ) 

asys = tf(num,den,'inputd',Td); 

[MyMag,MyPhase,w] = bode(sys); 

mag=MyMag(:); 

phase=MyPhase(:); 

n=length(w);  

End 

 

Funkce programu MATLAB byla uložena jako m-soubor s názvem LKCH.m 

v podsložce m-file projektu. 
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4.2.3 Amplitudo-fázová kmitočtová charakteristika 

Grafickým zobrazením kmitočtového přenosu v Gaussově rovině je označována 

charakteristika s názvem amplitudo-fázová kmitočtová charakteristika (AFKCH). 

Vyjadřuje průběh kmitočtového přenosu v závislosti na úhlovém kmitočtu,  který 

se mění od 0 do . Graf je zobrazením reálné a imaginární části kmitočtového 

přenosu, které lze určit také z hodnot amplitudy L(ω), fáze ϕ(ω) a odpovídajícího 

úhlového kmitočtu ω vypočtených příkazem bode. Výsledné vektory reálné a 

imaginární části kmitočtového přenosu lze rychleji určit vestavěnou funkcí 

programu MATLAB s názvem nyquist. V následujícím programovém kódu je 

uveden postup výpočtu vektorů nezbytných pro zobrazení amplitudo-fázové 

kmitočtové charakteristiky. 

function [Re,Im,n] = FrekvencniCH(num,den,Td) 

sys = tf(num,den,'inputd',Td); 

[MyRe,MyIm] = nyquist(sys);  

Re = MyRe(:); 

Im = MyIm(:); 

n = length(Im); 

end 

 

Funkce programu MATLAB byla uložena jako m-soubor s názvem 

FrekvencniCH.m v podsložce m-file projektu. 

 

4.3 Kompilace pomocí NE Builder 

Podle postupu uvedeného v kapitole 2.3, je třeba vytvořit projekt, který je 

pojmenován Charakteristiky (obr. 4.2). Výsledná třída, která byla vygenerována 

pro prostředí .NET Framework ponese jméno tohoto projektu. Připojené m-

soubory budou tvořit metody této třídy. Tyto metody ponesou stejný název, jako 

název m-souborů. 
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Obr. 4.2 - Ukázka projektu třídy 

 

4.4 Návrh uživatelského prostředí webové aplikace 

Vzhled uživatelského prostředí je důležitý nejen funkčně, ale také pro 

jednoduchost, přehlednost, intuitivní ovládání aplikace uživateli a příjemný pocit 

při práci s danou aplikací, který má uživatele (studenta) motivovat a zaujmout.  

Při definici barvy pozadí by se mělo dbát na napsaný text. V převážné většině 

se používá bílé pozadí s černým textem, nebo černé pozadí s bílým textem - toto 

druhé řešení je ovšem nevhodné pro stránky, kde je spousta textu, text se totiž 

stává trochu špatně čitelným. Rozhodně by neměl uživatel kombinovat zelený text, 

červené pozadí, či bílé pozadí, žlutý text atd. Text musí být především čitelný a ne 

příliš kontrastní. 
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Obr. 4.3 – Rozlišení obrazovky uživatelů [W3schools] 

 

Statistika z webu W3schools na obrázku 4.3 dokazuje, že většina uživatelů má 

dnes nejčastěji vyšší rozlišení než 1024x768. S ohledem na tuto skutečnost, by si 

měl tvůrce webových stránek jedno z doporučených rozlišení vybrat a stavět na 

něm, protože rolování do stran není moc oblíbené. Zobrazení je pak vhodné ověřit 

aspoň v nejpoužívanějších webových prohlížečích. Co se týče designu, je vhodné 

využít CCS styly tak, aby byl pokud možno jednotný. 

Na webové stránky Analýza systémů jsem se rozhodl umístit školní logo katedry 

automatizační techniky a řízení. S ohledem na jeho uspořádání barevných odstínu 

jsem se inspiroval tak, aby barvy loga a stránek k sobě ladili. S ohledem na stále 

větší počet přenosných počítačů, jak je vidět na obrázku 4.4, rozšířených mezi 

uživateli (studenty) pro svou studijní činnost, jsem zvolil rozlišení 1024x768, 

1366x768 a 1920x1080. 
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Obr. 4.4 – Statistika pro vyšší rozlišení [W3schools] 

 

4.5 Návrh webové stránky ve MS Visual Studio 

Webové stránky jsou tvořeny v prostředí ASP.NET, na výběr jsou dva jazyky. 

Visual Basic nebo C#. Z důvodu větších zkušeností s programováním a strukturou 

programovacího jazyka C#  jsem zvolil z těchto dvou možností jazyk C# (obr. 4.5, 

rozbalovací seznam Language).  

 

Obr. 4.5 - Úvodní okno při výběru nové webové stránky v MS Visual Studio 
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4.6 Reference na vytvořené knihovny 

Propojení projektu webové aplikace s programovými kódy, které jsou součástí 

zkompilovaných knihoven, je nezbytné provést ihned po vytvoření a výběru 

nového okna webové aplikace. Realizuje se výběrem nabídky hlavního 

(kořenového) prvku v okně Solution Explorer v pravé části pracovního prostředí 

programu Visual Basic. Poté se vybere z nabídky na pravé kliknutí myši na název 

stránek web, nabídka AddReference. Po zobrazení dialogového okna (obr. 4.6) 

se uživatel přepne na záložku Browse, kde se vyhledá aktuální složka se soubory 

dll neboli zkompilovanými knihovnami charakteristiky.dll, které byly získány 

nástrojem Builder NE (popsáno blíže v předchozí kapitole). 

 

Obr. 4.6 - Okno pro vybrání potřebných knihoven 

Stiskem tlačítka OK v dialogovém okně Add Reference pak bude automaticky 

vytvořena složka bin, která obsahuje zkopírované soubory knihoven DLL. 
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4.7 Odkaz na knihovny MATLAB 

Dále je vyžadována reference na knihovny MATLAB MWArray.dll, která 

umožňuje práci s dalšími prvky a proměnnými. Postup je stejný jako v předchozím 

případě, je vhodné jenom změnit cestu. Reference je nutné hledat tam, kde je 

nainstalovaný program MATLAB. V tomto případě pak je cesta následující. 

C:\Program  Files\Matlab\R2008b\toolbox\dotnetbuilder\bin\win32\v2.0. Ze složky 

v2.0 je třeba nahrát knihovny MWArray.dll. Pozor, tato knihovna se nezobrazí 

v kořenovém adresáři jako knihovna vytvořená v Builder NE. Pro ověření, zda byla 

knihovna přiřazena k webové aplikaci, je možné v okně Solution Explorer otevřít 

soubor web.config. 

 

Definování prostorů 

Dále je třeba nadefinovat měnné prostory using v aspx.cs.  

using System; 

using System.Configuration; 

using System.Data; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Xml.Linq; 

 

Ke stavajicím prostorům (using) je třeba nadefinovat tyto dva: 

 

using MathWorks.MATLAB.NET.Arrays; 

using charakteristiky; 

4.8 Výběr komponenty pro zobrazení grafu 

Pro grafické znázornění charakteristik se nabízely tři varianty. První dvě, které 

uvádím dále v popisu, ale nebyly zvoleny pro konečné řešení, jsou součástí 

prostředí MATLAB. Další možnou variantou bylo vykreslit data pomoci komponenty 

třetí strany. Pro vykreslování webových grafů existuje velké množství komponent, 

ale pro jednoduchost a dřívější zkušenosti s touto komponentou moje volba 

směřovala k webZedGraph. 
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MATLAB nabízí dvě možnosti, kterými je možné vykreslit graf na webových 

stránkách. První možností je komponenta WebFigure. Vykreslení grafu je ve velké 

míře zajištováno funkcemi MATLAB, které jsou čerpány z knihovny 

WebFiguresService.dll. Její použití je demonstrováno na následujícím příkladu. 

Zápis funkce WebFigure v MATLAB 

% vrátí WebFigure odkaz obsahující 

%data z obrázku okna 

 

function resultWebFigure = getWebFigure(); 

f = figure; 

set(f,'Color',[.8,.9,1]); 

f = figure('Visible','off'); 

surf(peaks); 

resultWebFigure = webfigure(f); 

close(f); 

end 

 

.Net kód na zpracovaní WebFigure 

 

WebFigure webFigure = new WebFigure(deployment.getWebFigure()); 

WebFigureControl1.WebFigure = webFigure; 

Session["SessionStateWebFigure"] = webFigure; 

String localEmbedString = 

WebFigureServiceUtility.GetHTMLEmbedString( 

"SessionStateWebFigure", 

WebFigureAttachType.session, 

300, 

300); 

Response.Write(localEmbedString); 

 

Druhou možností, jak vykreslit webový graf pomocí funkcí MATLAB, je 

vygenerování obrázku. Za pomocí funkcí ImageDataOrientation a figToImStream 

je na straně programu MATLAB vygenerován obrázek. Ten je jako bytové pole 

vrácen do prostředí ASP.NET. Zde jsou data použity pro dynamické generování 

obrázku, který v aplikaci prezentuje graf. Její použití je demonstrováno na 

následujícím příkladu. 
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Pomocí obrázku, funkce ImageDataOrientation 

Zápis funkce v MATLAB 

%Tato funkce umožní určit formát obrázku, .jpg nebo .png 

 

function imageData = getImageDataOrientation(width, height, rotation, 

elevation, imageFormat) 

f = figure('Position', [0, 0, width, height]); 

surf(peaks); 

view([rotation, elevation]); 

set(f, 'Visible', 'off'); 

imageData = figToImStream (f, imageFormat, 'uint8'); 

close(f); 

end 

 

.Net kód na zpracování funkce ImageDataOrientation 

 

public byte[] getByteArrayFromDeployedComponent() 

} 

MWArray width = 500; 

MWArray height = 500; 

MWArray rotation = 30; 

MWArray elevation = 30; 

MWArray imageFormat = "png"; 

MWNumericArray result = 

(MWNumericArray)deployment.getImageDataOrientation( 

 

height, 

width, 

elevation, 

rotation, 

imageFormat); 

return (byte[])result.ToVector(MWArrayComponent.Real); 

 

 

Vykreslení funkce pomocí ZedGraph 

Webový graf webZedGraph je prezentován ASP stránkou, do které se 

vykresluje jako obrázek a jeho vzhled je generován kódem v pozadí stránky (obr. 

4.7). V nové aplikaci je využito celkem čtyř grafů. Proto bylo do hlavní umístěno 
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čtyři prvky obrázku, které se odkazují na jednotlivé stránky s komponentou 

webZedGraph. Mimo adresy stránky je v odkazu umístěno i rozmezí os a 

charakteristický mnohočlen systému.  

Po zmáčknutí tlačítka (metoda onclick) pro vykreslení grafu se obrázku přiradí 

odkaz s výše zmíněnými údaji a stránka vykreslující graf zavolá funkci pro 

aktualizaci. Zde dojde k vyčtení zadání systému a rozmezí grafu, graf se 

aktualizuje a výsledná data jsou odeslána na hlavní stránku, kde se zobrazí jako 

obrázek. Pro začlenění komponenty webZedGraph jsem použil následující postup. 

 

 

Obr. 4.7 - Schéma činnosti komponenty ZedGraph 

Ze sítě internet byl stažen instalační baliček, který byl instalován a soubory 

vytvořené při instalaci byli nakopírovány do složky Bin v kořenovém adresáři 

aplikace. Na ty to soubory – knihovny bylo potřeba přidat referenci. Instalace taky 

obsahovala vzorové příklady (obr. 4.8). 

 

Main Page.aspx 

 

 

     Zed 

Graph 

<IMG> 

 

Src=“ZedGraph.asp

x 

DATA 
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Obr. 4.8 - Schéma vykreslení webového grafu 

Na konci nabídky knihovny funkcí programu v sekci General je nutné vybrat 

ZedGraph, který se načte do Solution Explorer (obr. 4.9). 

 

Obr. 4.9 - Ukázka okna Solution Explorer 

Získání a kontrola zadání systému z query string. 

Výpočet charakteristiky za pomocí funkcí u Builder NE 

Vykreslení webového grafu 
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Dále nadefinovat prostory (using) 

using ZedGraph; 

using ZedGraph.Web; 

 

Kód graf_prechodova.aspx.cs. 

Jako ukázku jsem zvolil vybrané části kódu ASP stránky vykreslující přechodovou 

charakteristiku. 

//získání dat z ouerystring 

            string strNum = Request.QueryString["Num"]; 

            string strDen = Request.QueryString["Den"]; 

            string strTd = Request.QueryString["Td"]; 

             string strChartScale = Request.QueryString["Scale0"]; 

//Vstupní pole pro funkce vytvorene v MATLAB NE builder 

                MWNumericArray num = null; 

                MWNumericArray den = null; 

                MWArray Td = null; 

                MWArray[] Out = null; 

                num = new MWNumericArray(1, sN.Length, dN); 

                den = new MWNumericArray(1, sD.Length, dD); 

                Td = Int32.Parse(strTd.Replace(".", ",")); 

 

//ziskani prechodove fce pomoci f-ci vgenerovanych z matlab 

                Out = CH.PrechodovaCH(3, num, den, Td);  

//vykresleni grafu, za podminky vraceni dat z MATLAB 

                if (Out != null) 

                { 

                    int size = Out[0].NumberOfElements; 

                    for (i = 1; i <= size; i += 1) 

                    { 

                        double x = 

double.Parse(Out[0][i].ToString().Replace(".", ",")); 

                        double y = 

double.Parse(Out[1][i].ToString().Replace(".", ",")); 

                        list.Add(x, y); 

                    } 

//Vykresleni krivky 

                    CurveItem myCurve = myPane.AddCurve("h(t)", list, 

Color.Blue, SymbolType.None); 

                    myCurve.Label.IsVisible = false; 

 

Kód dalších charakteristik je obdobný, proto ho zde dále neuvádím. 

 

4.9 Struktura nové webové aplikace 

Do uživatelského prostředí byly umístěné tři hlavní kontejnery, tzv. div objekty. 

Jedná se o samostatné části stránky, do kterých lze vkládat další prvky (obr. 4.10). 

Na levém kontejneru je umístěna část aplikace sloužící k zadávání konkrétního 

typu systému a jeho parametrů. Na pravém jsou umístěny grafy charakteristik. 
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Obr. 4.10 - Struktura nové webové stránky 

V pravé části aplikace se zobrazují průběhy přechodových a kmitočtových 

charakteristik systému, které jsou výstupní informací pro uživatele aplikace. Grafy 

mají popis obou os, název a zobrazí se aktivací tlačítka „Vykreslit charakteristiky“ 

stiskem uživatele aplikace. Pravá část aplikace zobrazuje základní charakteristiky 

popisující typ zobrazovaného systému v časové nebo kmitočtové oblasti. 

Přechodovou charakteristikou (funkce step), impulzní charakteristikou (funkce 

bode), fázová kmitočtová charakteristika (nyquist). 

 

  Hlavička 

  Nabídka     Zobrazení grafů charakteristik 
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Obr. 4.11 - Ukázka přepínatelné nabídky 

Zadávání parametrů v podobě obrazového přenosu je zobrazeno na obrázku 

4.11 a to dvěma způsoby. Jednak je možné zadávat obrazový přenos jako 

koeficienty polynomu čitatele a jmenovatele obrazového přenosu včetně hodnoty 

dopravního zpoždění. Druhým, častěji používaným způsobem, je intuitivní výběr 

systému volbou přepínacích tlačítek a nastavení konkrétních známých parametrů 

obrazového přenosu systému, jako je zesílení systému, časové konstanty 

setrvačnosti a další. 

Z lišty knihovny funkcí programu bylo vloženo do levé části třikrát TextBox. 

Čitatel, jmenovatel a dopravní zpoždění. Dále programovatelné tlačítko Button .  

 

 

 

  Tlačítko. Kliknutím přepíná 

mezi zadáním systému 

Tlačítko. 

Vykreslí graf 
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Obr. 4.12 – Tlačítka nápovědy a tisku  

Webová aplikace, jak je vidět na obrázku 4.12, je dále rozšířena o možnost 

uložení grafů do souboru. Uživateli se tak zpřístupní vytisknutí grafů, což je velká 

výhoda oproti minulé verzi. Dále nechybí stručný popis webové aplikace Analýza 

systémů ve formě nápovědy. Kliknutím na příslušné tlačítko se vyvolá dokument 

napověda.pdf, který je blíže uveden v příloze práce. 

 

Obr. 4.13 – Formát grafů před tiskem 

 Grafy jsou uloženy v souboru *.png a formát rozložení grafů je zobrazen na 

obrázku 4.13. 

  Tlačítko. Vyvolá 

nápovědu k aplikaci 

  Tlačítko. Ukládá grafy do 

souboru 
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Obr. 4.14 - Ukázka volby rozlišení a odkazů v nabídce  

Předposlední část nabídky je věnována volbě rozlišení (obr. 4.14). Konktrétně 

se lze přepínat mezi rozlišením 1024x768, 1366x768 a 1920x1080. Díky zařazení 

CCS stylů nebyla tato nabídka programátorský náročná. Poslední část nabídky 

obsahuje užitečné odkazy na učební texty ATŘ. Odkazy se zobrazují v novém 

okně. Samozřejmě nesmí chybět odkaz na samotné stránky katedry. 

 

Obr. 4.15 - Možnost nastavení grafu 

Pole, pro ruční zadání 

min a max hodnot 

grafu 

Tlačítko, 

kliknutím 

zvětší 

velikost 

grafu 
Zaškrtnutím 

uživatel volí 

automatické 

nastavení 

hodnot grafu 
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V pravé části webové aplikace byl vložen Image, který poslouží k zobrazení 

grafu, jak je vidět na obrázku 4.15. Pod každým obrázkem je umístěno pole pro 

ruční zadání minimálních a maximálních hodnot. Pokud chce uživatel nastavit 

příslušnou hodnotu, je třeba deaktivovat pole „Auto“, které je vždy automaticky 

zvolené. Vpravo od pole „Auto“ je tlačítko na zvětšení grafu. Po kliknutí myši je 

příslušný graf zobrazen v novém okně přes celou obrazovku. Je tomu tak pro větší 

přehlednost. 

4.10 Testování aplikace 

Pro testování aplikace bylo vhodné vytvořit prostředí, které bude co nejvíce 

odpovídat umístění aplikace na serveru. Prvním úkol spočíval v instalaci MATLAB 

Compiler Runtime (MCR). Toto prostředí bude na serveru nahrazovat instalaci 

programu MATLAB. Verze MCR je závislá na verzi programu MATLAB, ve které byly 

vygenerovány knihovny pro .NET. Pro použitou verzi MATLAB 2012a odpovídá 

MCR verze 4.17. Dále Microsoft Visual Studio 2008 tento software poslouží 

k odlazení případných chyb a simulaci služby IIS. Posledním úkolem byla úprava 

souboru web.config, kde bylo potřeba zaměnit referenci na knihovnu MWArray.dll. 

Změna se týkala změny umístění. Zatím co při vývoji byla využívána knihovna 

z programu MATLAB  

\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\dotnetbuilder\bin\win32\v2.0, 

při testování a serveru bude použita knihovna z MCR. 

\Program Files\MATLAB\ MATLAB Compiler Runtime \toolbox\dotnetbuilder\ 

bin\win32\v2.0. 

Při testování běhu aplikace bylo nalezeno několik chyb a nedostatků. Například 

validace vstupu uživatele, nebo nesprávná funkce některých prvků aplikace. Po 

jejich opravě již aplikace byla plně funkční a připravena pro nahrání a zpřístupnění 

na níže uvedeném serveru winf230e-1. 

V předchozí části bylo zmíněno pouze testování strany serveru. Přesto, že se 

většina funkčnosti odehrává právě tam, bylo třeba otestovat aplikaci i na straně 
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klienta. Zde se převážně jednalo o testování zobrazení v různých internetových 

prohlížečích. Kompatibilita byla ověřena v následujících prohlížečích: 

 Google Chrome 

 Firefox  

 Internet Expoler  

 Opera 

Posledním kontrolovaným aspektem byla funkčnost doplňujících Javaskript, 

například pro otvírání nových oken při náhledu jednotlivých grafů. 

 

Obr. 4.16 - Vzhled webové aplikace Analýza systému  

Na obr. 4.16 je zobrazena běžící webová stránka. Webovou aplikaci uživatel 

spustí z internetového prohlížeče a její úvodní obrazovka má vzhled obdobným 

způsobem uspořádaný jako původní aplikace Analýza systémů vytvořená v 

grafickém uživatelském prostředí programu MATLAB. 
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Uživatel v levé části okna volí parametry systému a v pravé části okna se 

zobrazují grafy uživatelem definovaného systému jak v časové oblasti, tak i 

v oblasti kmitočtové. 
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5 Rozšíření možností aplikace Analýza systémů 

Jak bylo v předchozí kapitole uvedeno, nová aplikace již nevyžaduje k provozu 

jiný software, než jakýkoli dostupný webový prohlížeč. Tudíž je vhodná pro 

pedagogické účely a zejména pro ty, kteří nemají přístup k programu MATLAB.  

Studenti v předmětu Základy automatizace nejsou seznámeni s průběhy 

impulzní charakteristiky. Předchozí verze bylo z důvodu úpravy osnov vyučování 

předmětu Základy automatizace nutné změnit. Místo impulzní charakteristiky jsou 

studenti seznamováni s průběhy amplitudo-fázové kmitočtové charakteristiky, 

která má význam také pro návrh parametrů regulátoru ve výuce Nyquistovým 

kritériem stability. Tato záměna zobrazených charakteristik v aplikaci Analýza 

systému vychází z potřeby výuky a osnov předmětu. Změny se tedy promítnou 

určitě do webové aplikace Analýza systémů.  

Umístěním aplikace na server bylo dosaženo pro uživatele obrovské výhody. 

Kromě toho, že uživatel může přistupovat k aplikaci odkudkoliv z České republiky, 

klade aplikace mnohem menší nároky na hardware počítače. 

Nesmírnou výhodou oproti aplikaci spustitelné v GUI prostředí MATLAB je také 

možnost uložení a vytisknutí jednotlivých grafů. Toto umožní mnohem jednodušší 

kontrolu ze strany vyučujícího. Dále mají studenti možnost nově si sami nastavit 

minimální a maximální hodnoty na osách grafů.  

Přednost nové aplikace rovněž tkví v možnosti využití odkazů na webové 

stránky Katedry automatizační techniky a řízení a na elektronické sylaby související 

s tématem aplikace Analýzy systémů.  
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6 Závěr 

Bakalářská práce se věnuje tvorbě webové aplikace, která je určena studentům 

fakultního předmětu Základy automatizace pro seznámení a vysvětlení základních 

charakteristik lineárních systémů. Cílem aplikace je připravit nástroj, který umožní 

studentům seznámit se s rozdělením základních typů systémů a jejich základními 

typy charakteristik v časové a kmitočtové oblasti. 

Hlavní zaměření práce je na zpracování webové aplikace s využitím nástroje 

Matlab Builder NE a současného zpracování stručného postupu, který má být 

mimo jiné také pomocným návodem dalším diplomantům či jiným uživatelům. 

Bakalářská práce je tedy svou podstatou zaměřena do oblasti informačních 

systémů, tvorby aplikací, přičemž obsahově je zaměřena do oblasti automatizace. 

Během zpracování bakalářské práce bylo nezbytné se orientovat na širší zaměření 

oboru.  

První část bakalářské práce se věnuje popisu realizačních programů MATLAB, 

nástroje Builder NE, webového programovacího nástroje Visual Basic a stručného 

seznámení s ASP.NET. 

Práce navazuje na předchozí aplikaci navrženou a programově realizovanou 

v grafickém uživatelském prostředí GUI v programu MATLAB. Důvodem tvorby 

webové aplikace byl požadavek na přístupnost aplikace širokému spektru studentů 

nebo i jiných uživatelů bez potřeby instalace programu MATLAB na vlastním 

počítači a také rozšíření jejích možností nebo také odstranění drobných nedostatků 

původní aplikace. V druhé části je tedy uveden popis původní aplikace, jejího 

ovládání a možností. 

Vytvořením nové aplikace Analýza systémů byl vyřešen problém předchozí 

verze, která neumožňovala spuštění bez nainstalovaného programu MATLAB na 

příslušném počítači. Aktualizovaná aplikace rovněž přináší několik výhod, a to 

možnost vytištění jednotlivých grafů či nastavení minimální a maximální hodnoty 

na osách.  
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Aplikace je obsahově přizpůsobena požadavkům výuky a vyučujících. Jakékoliv 

další rozšíření aplikace by tedy bylo možné, ale nebylo požadováno vedoucí 

bakalářské práce ani garantem předmětu Základy automatizace. 

Doufám, že tato práce bude přínosem jak pro studenty Katedry automatizační 

techniky a řízení, tak pro pedagogy a další uživatele tohoto programu. 
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 1. Zadávání parametrů v podobě obrazového přenosu je možné dvěma 

způsoby, jak je vidět na obrázku I. Jednak je možné zadávat obrazový přenos 

jako koeficienty polynomu čitatele a jmenovatele obrazového přenosu včetně 

hodnoty dopravního zpoždění.  

 

 

Obr. I - Ukázka přepínatelné nabídky 

Druhým, častěji používaným způsobem, je intuitivní výběr systému volbou 

přepínacích tlačítek a nastavení konkrétních známých parametrů obrazového 

přenosu systému, jako je zesílení systému, časové konstanty setrvačnosti a 

další.  

 

 2. Tlačítko vykreslení grafů. 

 3. Tlačítko uložení – vytisknutí grafu. Grafy charakteristik jsou uloženy do 

souboru s příponou *.png. 

 4. Tlačítko se stručnou nápovědou. 

  Tlačítko. Kliknutím přepíná 

mezi zadáním systému 

Tlačítko. 

Vykreslí graf 
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 5. Tlačítko přepnutí systému. 

 6. Tlačítka s volbou rozlišení. 

 7. Užitečné odkazy na stránky Katedry automatizační techniky a řízení. 

 8. Pole pro ruční zadání minimálních a maximálních hodnot. Pokud chce 

uživatel nastavit příslušnou hodnotu, je třeba deaktivovat pole „Auto“ v poli 

označeném číslem devět. 

 9. Zaškrtnutím uživatel volí automatické nastavení nebo deaktivací povolí ruční 

zadání minimálních a maximálních hodnot v poli číslo osm. 

 10. Tlačítko, kliknutím zvětší v novém okně graf. Graf se zobrazí na nové 

stránce. 

 


