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Určení programu 
Program MBDATA slouží k pokročilé analýze dat získaných z měření jedoucího vozidla. K tomu je jako 

zásadní součást využíván i integrovaný multi-body systém, který umožňuje pomocí virtuálního 

dynamického modelu dopočítat i takové veličiny, které není možné nebo praktické měřit reálně. 

Hlavní funkce 
Program obsahuje velké množství různorodých funkcí určených obecně pro zefektivnění procesu analýzy 

dat. Funkce pokrývají všechny zásadní oblasti od preprocessingu surových dat, přes různé filtrace, 

korekce, obecné matematické funkce až po mnoho typů kvalitních vizualizací či práci s poznámkami a 

reporty. 

Interaktivní analytické nástroje 
Data jsou v programu MBDATA prezentována v podobě kanálů, které je možno různě pojmenovávat, třídit 

do skupin, nastavovat jim různorodé parametry či přidávat komentáře. Kanály je pak možno zobrazovat 

v mnoha typech grafů, nebo v analytických nástrojích, které v reálném čase počítají a zobrazují filtrované 

průběhy, statistické veličiny, frekvenční spektra a další užitečné funkce. Veškeré tyto operace jsou 

propojeny přes funkci datového kurzoru a výběru aktivní oblasti. 

 

Obr. 1: Soustava interaktivních grafů propojených časovým výběrem 



 

Správa událostí a vytváření reportů 
Zásadní schopnost programu tvoří dokumentační funkce. Význačné oblasti v datech je možno označovat 

prostřednictvím bodových či intervalových událostí, nebo například i jako místa vztažená ke konkrétní 

poloze na trati. Do těchto událostí je pak možno dopisovat vlastní komentáře, nebo v nich ukládat odkazy 

na libovolné grafy, které je pak možno rychle zobrazit a tím výrazně posílit informační hodnotu. 

Události je možno použít i v mnoha dalších nástrojích, kde slouží například jako definice oblastí určených 

ke zpracování. Také je možné z vybrané skupiny událostí vytvořit souvislý report, který může sloužit jako 

kostra pro přípravu závěrečné zprávy nebo živé prezentace. 

   

Obr. 2: Znázornění událostí a editace jejich parametrů 

Informace uložené v událostech či kanálech je možno vyhledávat jak v rámci aktuálního projektu, tak i 

mezi všemi projekty ve vybrané složce.  

Integrovaný multi-body systém 
Unikátní vlastností programu MBDATA je schopnost kombinovat měřená data s daty dopočítanými 

pomocí integrovaného multi-body modelu vozidla, který je ve formě DLL knihovny a s hlavní částí 

programu komunikuje prostřednictvím aplikačního rozhraní. Model může být velmi detailní a tím věrně 

kopírovat konstrukční řešení daného vozidla. 

 

Obr. 3: Ukázka multi-body modelu nápravy vozidla 



 
Toto propojení pak umožňuje na základě vstupů tvořených daty (obvykle například výstupy z inerciální 

jednotky, GPS kanály, polohy a rychlosti některých částí vozidla) získanými měřením během reálné jízdy 

vozidla dopočítat kompletní dynamický stav modelovaného vozidla. Díky tomu je pak možno získat a 

analyzovat veličiny, které by nebylo možné v praxi vůbec změřit (jako například kontaktní síly mezi 

vozovkou a pneumatikou vozidla), případně i některé charakteristiky, pro které by jinak bylo třeba zajistit 

nákladné laboratorní testy (jako například charakteristiky tlumičů či přibližné parametry modelů 

pneumatik). 

 

Obr. 4: Znázornění třecích elips a vektorů rychlostí a sil v kontaktních místech pneumatik s vozovkou 

  



 

Technické požadavky 
K provozu aplikace je potřeba softwarový balík MATLAB 2017b či novější a od toho jsou odvozeny i 

potřebné hardwarové požadavky (viz https://www.mathworks.com/support/requirements/matlab-

system-requirements.html). 

Vazba na projekty 
Projektu „Josef Bozek National Center of Competence for Surface Vehicles JOBNAC“, s identifikačním 

číslem č. TN01000026, podpořený Technologickou agenturou České republiky ve veřejné soutěži 

„Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra 

kompetence 1“. 

Licenční podmínky 
K využití softwaru jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence. 

Kontaktní osoby 
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. 

portes@fme.vutbr.cz 

Ing. Lubor Zháňal, Ph.D.  

zhanal@fme.vutbr.cz 

Internetové stránky produktu 
http://www.iae.fme.vutbr.cz/vyzkum-produkty-vav 
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