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Anotace
Hlavním  cílem  příspěvku  je  porovnání  vhodnosti  užití  softwarů  Matlab  a  Gnuplot  pro  vizualizaci  

výsledků  v  oblasti  elektroenergetiky.  Příspěvek  je  zaměřen  na  specifické  grafické  výstupy  v  problematice  
tepelného  stárnutí  vedení  vysokého  napětí.  Tyto  vizualizace  jsou  nejprve  vytvořeny  v  Matlabu  a  dále  jsou  
popsány klady a zápory této implementace.  Následně jsou stejné grafické výstupy generovány s pomocí free  
softwaru  Gnuplot.  Závěr  tvoří  porovnání  obou  metod  vizualizace  a  navržení  hlavních  pravidel  uživatelské  
příručky pro práci s Gnuplotem.

Příspěvek má za cíl poukázat na klady a zápory grafických výstupů ze softwaru Matlab a taktéž představit  
free software Gnuplot jako vhodnou alternativu pro vizualizaci výsledků v oblasti elektroenergetiky.
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1 ÚVOD

Program  Matlab,  vyvíjen  a  spravován  firmou  MathWorks,  bezesporu  patří  mezi  nejvíce  rozšířený 
skriptovací a programovací jazyk, který je využíván pro vědecké a výzkumné účely v odlišných odvětvích vědy 
a techniky a pro studentské a zaměstnanecké účely na vysokých školách. Pomocí něj jsme v dnešní době schopni 
zpracovat  jakákoliv data do podoby grafů,  které nám slouží pro vizualizaci našich prací. Avšak Matlab není 
jediný program na trhu, který tuhle funkci zastává, a navíc jeho licence a správa aktualizací znamenají nemalé 
investice  pro  veškeré  uživatele.  Snahou  tohoto  článku  je  představit  program  Gnuplot,  který  se  touto 
problematikou  vizualizace  výsledků  taktéž  zabývá.  Program  Gnuplot  je  k dispozici  jako  free  software, 
bezproblémově  běží  na  všech  hlavních  operačních  systémech  a  standardně  je  součástí  většiny  distribucí 
Linuxových systémů.

2 STUDIE GRAFICKÝCH VÝSTUPŮ

Cílem této kapitoly je ukázat, jaké jsou hlavní rozdíly v grafických výstupech,  které jsou generovány 
nejprve Matlabem a pak Gnuplotem. Vycházíme především ze zkušeností, které jsme získali řešením projektů a 
psaním příspěvků zabývajích se problematikou tepelného stárnutí vedení vysokého napětí  [1]-[3]. Jako příklad 
uvádíme  několik  grafických  výstupů,  ze  kterých  jsou  zřejmé  hlavní  výhody  a  nevýhody  porovnávaných 
vizualizačních metod:

1. První příklad grafického výstupu znázorňuje zimní, letní a celoroční frekvenční histogram proudové 
zatížitelnost  vodiče  (Obr.  č.1).  K  vizualizaci  tohoto  histogramu  byl  použit  Gnuplot.  V  porovnání 
s grafickým výstupem z Matlabu je Obr.  č.1 ostřejší, čitelnější, má lepší rozlišení  a celkově je více 
srozumitelný a vhodný pro prezentaci výsledků.

Obrázek č. 1. Frekvenční histogram proudové zatížitelnosti vodiče (letní, zimní a celoroční)
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2. Další  příklad  znázorňuje  množinu  krystalizačních  křivek  při  různých  teplotách  vodiče  společně  s 
grafickou metodou určování ztráty napětí vodiče v tahu (Obr. č. 2 – Matlab, Obr. č. 3 – Gnuplot).

Obrázek č. 2. Grafická metoda určení ztráty napětí vodiče v tahu (Matlab)

Obrázek č. 3. Grafická metoda určení ztráty napětí vodiče v tahu (Gnuplot)

Tento příklad názorně zachycuje většinu hlavních problémů grafických výstupů z Matlabu. Jde především o 
nedostatky způsobené zmenšením obrázku oproti původní velikosti, tedy o ztrátu rozlišení, čitelností a celkové 
přehlednosti grafického výstupu. Toto byl hlavní impuls k tomu, abychom pro vizualizaci výsledků hledali jinou, 
adekvátní alternativu. Free software Gnuplot si s vizualizací krystalizačních křivek a grafické metody poradil s 
gracií, ikdyž implementace byla složitější než v Matlabu. Grafický výstup (Obr. č. 3) je čitelný, srozumitelný a 
přitom má dostatečné rozlišení a to i po zmenšení původní velikosti obrázku. Výhodou Gnuplotu je také volba 
fixní velikosti písma popisů a možnost volby rozměrů výsledného grafického výstupu.

3 NÁVOD PRO PRÁCI S PROGRAMEM GNUPLOT

Následnující  kapitola  by měla posloužit  jako základní  manuál či  uživatelská příručka  pro vizualizaci 
pomocí  software  Gnuplot.  Jak  již  bylo  zmíněno,  program  Gnuplot  je  k dispozici  jako  free  software, 
bezproblémově  běží  na  všech  hlavních  operačních  systémech  a  standardně  je  součástí  většiny  distribucí 
Linuxových systémů.

1.1. Úvod, spouštění programu

Program  Gnuplot  disponuje  možností  zpracovávat  funkce  (z  knihoven  či  definované  uživatelem)  a 
zároveň  umí  zpracovávat  data  ze  souborů.  Číselné  hodnoty  v datových  souborech  mohou  být  v podstatě 
v jakékoliv struktuře, Gnuplotu stačí říct, jaká čísla reprezentují jaké hodnoty a program si je sám přebere a 
použije. Dále umožňuje uživateli navrhnout vzhled grafu co možná nejvíce podle jeho představ.

Nezávisle na druhu operačního systému (Linux, Windows) je možné pustit program ve dvou režimech – 
Interaktivní  nebo Dávkový.  Spustíme–li  program s parametry,  tak se tyto  parametry budou brát  jako názvy 
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vstupních  souborů  a  budou se  vykonávat  postupně,  v  „dávkách“.  Interaktivní  mód lze zapnout  přepínačem 
( pomlčka „-„), který dává uživateli možnost zásahu do průběhu vykonávání makra.

Standardně pouštíme program bez parametrů; následně se objeví tzv. prompt (pro pokročilejší uživatele), 
tedy příkazový řádek. Pro zajímavost, při standardním spuštění Gnuplotu se nám program pustí uvnitř a dále 
s ním pracujeme pouze v rámci příkazové řádky (CMD).

1.2. Důležité informace

 použitím znaku vykřičník ‚!‘ je možné využít příkazy klasického shellu, který je znám z Unixových 
systémů (příklad: „!ls“ pro vypsání aktuálního adresáře);

 program Gnuplot je „Case sensitive“ – v příkazech jsou rozlišována malá a velká písmena;

 řetězce mohou být uvedeny jak do apostrofů, tak i do uvozovek (příklad: ‚data‘ nebo „data“), jejich 
zpracování je však odlišné. V apostrofech znamenají posloupnost znaků; uvozovky jsou 
nahrazovány znakem „\n“ (indikátor pro nový řádek);

 příkazy gnuplotu mívají povinné parametry, jejichž pořadí a správnost je nutno dodržet. Toto neplatí 
u nepovinných parametrů, které není nutno uvádět;

 jeden řádek může obsahovat libovolný počet příkazů, jednotlivé příkazy je nutno oddělit středníkem;

 neukončený příkaz je indikován zpětným lomítkem („\“) na konci každého neukončeného řádku.

1.3. Základní příkazy

Nejzákladnějším příkazem je příkaz „PLOT“, který slouží pro vykreslování funkcí. Obsahuje samozřejmě 
další  parametry  a  přepínače,  které  se  uvádějí  za  samotným  příkazem.  Kromě  zadání  funkce,  která  se  má 
vykreslit, jsou tyto parametry nepovinné. 

 Obecný zápis příkazu plot tedy vypadá následovně:

plot [rozsah X] [rozsah Y] f (x) [axes] typ souřadnic [title] „popis funkce“ [with] styl vykreslení

rozsah X, rozsah Y...nastaví interval osy X a osy Y
axes .........................přepínače x1y1(bottom, left), x1y2(bottom, right), x2y1(top, left),
                                  x2y2(top, right), určují, která z os se vztahuje k určitému grafu
title .........................přidá legendu ke grafu funkce
with .........................určí styl, jakým se daná funkce vykreslí

Pro představu je uveden vzorový příklad pro zobrazení paraboly s využitím všech přepínačů:

plot [-5:5][0:100] x**2 axes x1y2 title „parabola“ with lines

1.4. Podrobnější popis příkazů

Nastavení rozsahů – implicitně je rozsah osy x v intervalu <-10; 10> a pro osu y automatický; Gnuplot jej 
dopočítává  tak,  aby  byl  obrázek  viditelný  celý.  Ručně  můžeme  nastavit  rozsah  do  hranatých  závorek 
„[min:max]“, chceme–li mít v grafu více křivek, příkazem „set [xyz]{2}range“ nastavíme zbývající osy podle 
potřeby.   U  toho  zadávání  jsou  dále  používané  příkazy  „reverse“,  který  změní  orientaci  osy,  a  příkaz 
„writeback“,  který  uchovává  nastavení  předchozí  osy  a  přenese  jej  do  právě  nastavované.  Příkazem 
„set autoscale“ zapneme dopočítávání osy.

Přepínač TITLE – s grafem je automaticky generována i legenda, která tento graf popisuje. Příkazem 
„set nokey“ se dá vypnout. Jestliže nejsme spokojeni s popiskem grafu, použitím příkazu „title“ popis změníme.

Přepínač  AXES –  umožňuje  mít  v jednom obrázku více  křivek,  kde  každá  křivka  má  jiné  měřítko. 
Gnuplot zná v základu pouze dvě osy, a to osu x1 a y1, pokud chceme pracovat s více osami, použije příkaz 
„set [xyz]{2}[md]tics“. Parametry [md] nám umožňují převést čísla na názvy měsíců (m – month) nebo na názvy 
dnů (d – day). Příkazem „set xtics border“ nebo “set xtics axis“ umístíme popisek os buď ke kraji grafu, nebo 
na nulové osy. Chceme-li značky os i na protější ose, poslouží nám příkaz „set xtics mirror“, pro změnu hustoty 
těchto značek použijeme příkaz „set xtics min, krok, max“. Požadujeme-li přesný výčet hodnot u jednotlivých 
značek, použijte příkaz  „set xtics (1,  2, 4, 8, 16, 32,…)“,  pro textový výpis značek se před hodnotu, kterou 
chceme nahradit, jednoduše vypíše jeho znění, např. „set xtics („málo“ 1, „“ 8, „hodně“ 32)“. 

Přepínač WITH – nabízí mnoho stylů, jak jednotlivé grafy vykreslit. Implicitně je vykreslování nastaveno 
na lines (čáry), možnost změny nám dává příkaz „set f (x) with STYLE“, kde místo parametru style uvedeme 
jednu z následujících možností: lines, dots, steps, points, impulse, linespoints, labels, histeps, atd. Veškeré styly 
jsou pak uvedeny v nápovědě Gnuplotu, dostupné příkazem „help style“. Vzhled čáry (např. barvu) měníme 
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parametrem „linetype X“  kde za X dosadíme číselnou hodnotu,  která  odpovídá danému typu.  Seznam typů 
získáme příkazem „test“. Šířka čáry je pak ovlivnitelná příkazem „linewidth X“, kde za X dosadíme číslo, které 
je násobkem původní velikosti.

1.5. Datové soubory

Obecný zápis příkazu plot s použitím datového souboru vypadá následovně:

plot [rozsahy] „soubor“ specifikace dat [axes] typ souřadnic [title] „popis“ [with] styl vykreslení

Data v souboru mohou být v jakékoliv struktuře, vše co potřebujeme je použít přepínače, kterými určíme, 
jak s daty pracovat. Každý řádek specifikuje jeden bod, který je určen souřadnicemi [x, y], kde souřadnice x není 
povinná  a  Gnuplot  si  ji  dopočítá  sám.  Prázdným  řádkem  v souboru  určíme,  že  ve  výsledku  bude  funkce 
nespojitá. Dvěma prázdnými řádky po sobě pak rozdělíme soubor na dva podsoubory, kde se s daty pracuje jako 
ve dvou odlišných souborech. Řádek začínající znakem „#” značí komentář.

Jednotlivé přepínače:

 index  –  umožňuje  vykreslit  jen  požadované  podsoubory  („index  M:N:K“),  zadáme–li  pouze 
parametr „M“, zpracuje se podsoubor na M-tém místě. Při zadání „M:N“ určíme hraniční soubory 
pro zpracování. Přidáním kroku „M:N:K“ zpracujeme soubory od indexu M po N s krokem K;

 every – umožňuje vybrat jak podsoubory, tak jednotlivé body. 
(„every inkrement_bod:blok:první_bod:blok:poslední_bod:blok“);

 using – umožňuje vybrat i složitěji zapsaná data v souboru; 

 smooth – slouží k proložení bodů křivkou. Příkaz („plot „data“ smooth csplines“) proloží body 
přirozenou kubickou spline křivkou. Dále je možnost proložení Bezierovou křivkou či polynomem. 

1.6. Vzhled grafu

 Gnuplot nabízí značné možnosti si tzv. „ušít graf na míru“. Legenda je ovlivnitelná příkazem „set key“,  
kde je možno nastavit ohraničení, barvy, umístění, popisek, atd. Více už v nápovědě „help key“. Mřížku grafu 
zapneme příkazem „set grid“, taktéž disponuje dalším nastavením jako tloušťka, typ, barva čáry, hustota atd., 
vše k nalezení v nápovědě  „help grid“. Ohraničení grafu můžeme nastavit příkazem „set border X“, kde pro 
vyznačení dolního okraje nastavíme „1“, levý „2“, horní „4“, pravý „8“. Pří zvýraznění levého a dolního okraje 
píšeme „set border 3“.

4 ZÁVĚR

V článku je prezentován alternativní software Gnuplut, který může být použit pro vizualizaci grafických 
výstupů. V úvodní části jsou porovnány problémové výstupy, které byli motivací pro hledání vhodné alternativy 
k softwaru Matlab. Následující část obsahuje zjednodušenou uživatelskou příručku pro Gnuplot. 

Závěrem lze řici, že Matlab disponuje uživatelsky příjemnějším prostředím, větším přehledem nad prací, 
proměnnými,  atd.  Gnuplot  však  nabízí  širší  možnosti  pro  práci  s  grafem  a  s  jeho  úpravami.  Lze  proto 
konstatovat,  že  Gnuplot  je  vhodnou a  adekvátní  náhradou  za  Matlab,  pokud je  třeba  prezentovat  výsledky 
náročnější na čitelnost a grafické rozlišení.
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