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Az előző rész tartalmából… 
Számítógép-műszer kommunikáció 

Visual Studio 2005 Alapvető objektumok 

Számítógépes mérésvezérlés 



Ami még hiányzik… 

A beérkezett adatok grafikus ábrázolása: 
  

Kiértékelés „szemre” 
Zajos adatsor 

Mérőműszerek hibás 
működésének észlelése 



Ami még hiányzik… 

A beérkezett adatok grafikus ábrázolása: 
  ZedGraph (open-source, forrás: 

http://sourceforge.net/projects/zedgraph/) 



ZedGraph 

forrás: http://sourceforge.net/projects/zedgraph/ 

Koncepció: 

ZedGraphControl 

GraphPane 

XAxis 

YAxis 

PointPairList 
LineItem 



ZedGraph 
Alapvető objektumok: 

using ZedGraph; 

Properties 

Enabled Engedélyezi a zoomolást és mozgatást az adott Controlon 

Name Az objektum azonosítója 

Visible Az objektum láthatósága 

ZedGraphControl: 

Methods 

Refresh() Megjeleníti az összes változást 

AxisChange() Újraskálázza a grafikont (autoscale) 

Show() Megjeleníti a grafikont 

Hide() Eltünteti a grafikont 

forrás: http://sourceforge.net/projects/zedgraph/ 



ZedGraph 
Alapvető objektumok: 

GraphPane: 
using ZedGraph; 

Constructor 

GraphPane plot1= zedGraphControl1.GraphPane; 

GraphPane.Title: 

Properties 

Text A grafikon címe 

FontSpec.Size A cím betűmérete 

FontSpec.Color A cím színe 

forrás: http://sourceforge.net/projects/zedgraph/ 



ZedGraph 
Alapvető objektumok: 

GraphPane.XAxis, GRaphPane.YAxis: 
using ZedGraph; 

Properties 

Title.Text A tengely felirata 

Scale.Min A tengely kezdete 

Scale.Max A tengely vége 

Type Tengely típusa (pl.: AxisType.Log) 

forrás: http://sourceforge.net/projects/zedgraph/ 



ZedGraph 
Alapvető objektumok: 

PointPairList: 
using ZedGraph; 

Methods: 

Add(X, Y) Hozzáad egy pontot a grafikonhoz 

Constructor 

PointPairList graphPoints = new PointPairList(); 

Properties: 

Count A listán lévő pontok száma 

LineItem: 

Constructor 

LineItem graphLine = plot1.AddCurve(”Felirat”, PointPairList, Color, 
SymbolType); 

forrás: http://sourceforge.net/projects/zedgraph/ 



További objektumok 

Properties 

Interval Két Tick közötti időköz msec-ban 

Enabled A Timer futását engedélyezi, illetve tiltja 

Timer: 

Events 

Tick A beállított időköz leteltekor fut le 

using System.Windows.Forms; 

Constructor 

Random rand01 = new Random(); 

Random: 

Methods 

NextDouble() A következő  pszeudorandom számot adja 0 és 1 között 

Next(min,max) A megadott határok közötti egész véletlenszámot ad vissza 

using System; 



Példaprogram using ZedGraph; 

  

namespace ZedGraph001 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        PointPairList graphPoints; 

  

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

  

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            graphPoints = new PointPairList(); 

            GraphPane plot1 = zedGraphControl1.GraphPane; 

            LineItem graphLine = plot1.AddCurve("Felirat", graphPoints, Color.Blue, 

                             SymbolType.Diamond); 

            

            graphLine.Line.IsVisible = false; 

  

            graphPoints.Add(3, 4); // x, y 

  

            zedGraphControl1.AxisChange(); 

            zedGraphControl1.Refresh(); 

        } 

     } 

} 



ZedGraph 
FAQ: 

GraphPane-en lévő grafikonok törlése 

Plot1.CurveList.Clear(); 

Egyetlen LineItem törlése 

Plot1.CurveList.RemoveAt(0); // ahol a 0 az indexet jelöli 

Összekötő vonal eltüntetése 

GraphLine.Line.IsVisible = false; 

Pontpárok kiolvasása PointPairList objektumból 

X = graphPoints[3].X; y= graphPoints[3].Y; // ahol a 3 az indexet jelöli 

Grafikon mentése képként 

zedGraphControl1.GetImage().Save("kep.png"); 



ZedGraph 
FAQ: 

Fix skála beállítása az egyik tengelyre (pl. az X-re) 

plot1.XAxis.Scale.Min = 0; 
plot1.XAxis.Scale.Max = 1; 
plot1.XAxis.Scale.MaxAuto = false; 
plot1.XAxis.Scale.MinAuto = false; 

Több adatsor ábrázolása egy ZedGraph objektumon belül 

PointPairList graphPoints = new PointPairList(); 
PointPairList graphPoints2 = new PointPairList(); 
 
GraphPane plot1 = zedGraphControl1.GraphPane; 
 
LineItem graphLine = plot1.AddCurve("Elso", graphPoints, Color.Blue, 
SymbolType.Diamond); 
LineItem graphLine2 = plot1.AddCurve("Masodik", graphPoints2, 
Color.Red, SymbolType.Diamond); 



Numerikus deriválás 
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Az f(x) függvény diszkrét xi pontokban ismert:   

2 pontos „backwards” formula: 

2 pontos „centrált” formula: 
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Álvéletlenszámok 

Emlék: 

Random Rand01; 

Rand01 = new Random(); 

Double FloatRandomNumber = Rand01.NextDouble(); 
Int32 IntRandomNumber = Rand01.Next(MaxRandomNumber); 

Példa álvéletlenszámok generálására: 

„Bárki, aki aritmetikai módszerekkel akar előállítani 

egy véletlenszámot, a bűn állapotában leledzik.”  

Neumann János 
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0minkrementu:

0orszorzófakt:

0modulus:

forrás: Donald Knuth, The Art of Computer Programming 

...,0,9,6,7,0,9,6,7

re7,10Pl. 0  caXm

(A beépített Random  osztály másképp működik.) 

seed:0X



Egymás után konstruált Random objektumok 
 

Random Rand01 = new Random(); 

Random Rand02 = new Random(); 

 

double x = Rand01.NextDouble(); 

double y = Rand02.NextDouble(); 

 

... 

Tipikus hibák 
A Random objektum újrakonstruálása minden 
Tick()-ben 
 

private void timer1_Tick(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

  

Random Rand01 = new Random(); 

  

double x = Rand01.NextDouble(); 

double y = Rand01.NextDouble(); 

  

... 

} 



Gyakorló feladatok 

6. Ábrázoljuk grafikonon az input.txt tartalmát (formátuma soronként: X \t Y ) a 
következőképpen:  egy Timer objektum segítségével kb. 100 ms-onként 
olvassuk be a soron következő adatpontot. Ábrázoljuk ezt, és valamelyik 
formulával számolt numerikus deriváltat ugyanazon grafikonon belül!  

7. Készítsünk Lissajous-görbe generáló programot: két Textboxban legyen 
beállítható az X és Y csatorna frekvenciája, és legyen változtatható a két jel 
fázisa! 

8. Generáljunk (X,Y) véletlenszám-párokat 0 és 1 között! Határozzuk meg annak a 
valószínűségét, hogy az így meghatározott pont az origó körüli egységsugarú 
negyedkörön belülre esik! Ennek érdekében egy grafikonon ábrázoljuk a 
negyedkört és a pontokat, egy másikon pedig a valószínűséget a generált 
pontok számának függvényében. A pontokat fél másodpercenként sorsoljuk, a 
kapott koordinátákat és valószínűségeket mentsük el egy file-ba! 

 


