
6.4 PolyLX 

PolyLX je nástavba pro počítačový program MATLAB, který ho podporuje. Jedná se o 

program vytvořený pro texturní analýzu mikrostruktur. Tento program se používá pro 

porozumění vzniku a růstu zrn. Zkoumá vliv povrchové energie, metamorfózy a chladnutí 

magmatu na vznik krystalů. PolyLX je velmi vhodný pro zjištění přednostní orientace hranic 

zrn v závislosti na jejich frekvenci. Díky těmto údajům můžeme zkoumat pohyblivost hranic 

zrn, srážení jednotlivých minerálů nebo zánik jiné minerální fáze. 

6.4.1 Kvantitativní texturní analýza 

Pokud chceme utvořit kvantitativní texturní analýzu, potřebujeme velmi spolehlivá a přesná 

data týkající se velikosti zrn, jejich tvarů, přednostní orientace zrn. Pro pracování v tomto 

programu musíme náš vzorek převést do digitální podoby pomocí softwaru kompatibilního 

s polyLX. Vhodným programem je například GIS, který umožňuje topologickou korekci 

geometrií. V GISu můžeme ke každému zrnu přiřadit polygon, který má stejný tvar jako zrno. 

Takto upravené hranice zrn převedeme do MATLABu jako shapefiles. V MATLABu již 

nepracujeme s hranicemi zrn jako geometrickým objektem, ale jako souborem vlastností zrna. 

Těmito vlastnostmi jsou například: obvod, identifikační číslo, druh objektu, osa rotace, 

plocha, šířka, délka. 

Tvary zrn se velmi těžko měří díky své velké nepravidelnosti. Pokud jsou si tvary podobné, je 

velmi pravděpodobné, že dostaneme podobné výsledné hodnoty výsledků dílčích metod. 

V tomto případě nehraje žádnou roli velikost objektu ani jeho případná přednostní orientace. 

Pomocí polyLX jsme schopni zjistit případnou přednostní orientaci sledovaných objektů.  

Předností orientaci získáme pomocí metody, kterou můžeme uplatnit jak pro jednotlivá zrna, 

tak pro skupinu zrn. K určení přednostní orientace používáme funkci prose, jejímž výsledkem 

je růžicový diagram nebo paror. 

6.4.2 Prose 

Funkce prose charakterizuje míru přednostní orientace. Výsledek je dobře čitelný z grafické 

prezentace ve formě růžicového diagramu (obrázek 9) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obrázek 11 

Ukázka růžicového diagramu. 

 

6.4.3 Analýzy Rf/φ 

Metoda v níž se jedná o výběr nejčetnějšího osního poměru a orientace.  

 

 

 

Obrázek 12 

Ukázka Rf/φ diagramu. 

6.4.4 Paror 

Tvary objektů vynášíme na projekční linii. K vynášení linií dochází díky postupné rotaci 

projekční linie. Tato linie se otáčí kolem úhlu, který je stanoven na 1° a značíme ho α. 

Orientace maximální projekční délky představuje orientaci foliace, která je dána nejdelší osou 

zrna. 

 

 

Obrázek 13 

Ukázka grafu funkce paror 



 

6.4.5 Prostorová distribuce porozity 

Metoda umožňující určit jestli se ve vzorku nachází páskování. Středy bublin projektuji na 

projekční linii kolem které postupně rotují. Pokud je projekce nahodilá, jedná se o náhodnou 

distribuci, v případě, že dochází ke shlukování projektovaných bodů, ve vzorku se objevují 

pásky. 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 

Ukázka grafu funkce paror. 


