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Úloha B8.01 Závislost hmotnosti očních 
čoček na stáří králíků 
Model A:  

Zadání modelu A 

Načtení dat úlohy 

Volba terminačního kritéria 

 Zadání prvního testovaného modelu při  
výstavbě nelineárního regresního modelu A 





Grafické posouzení míry proložení načtených 
bodů křivkou testovaného regresního modelu A. 

Mapa reziduí ukazuje na oscilace reziduí kolem 0 



Numerické podmínky výstavby regresního modelu 

Vedle zadaného modelu jsou načtená vstupní data 

Ukázka outputu výstavby nelineárního regresního modelu A 



Nalezené odhady neznámých parametrů modelu A 

Korelace mezi parametry 

Rozlišovací kritéria modelu A 



Numerická analýza těsnosti proložení bodů nalezeným regr. modelem 

Statistiky numerické analýzy reziduí ukazují míru těsnosti proložení. 

Kritika dat v regresním tripletu odhaluje vlivné body: 



Podmíněnost parametrů v modelu účelové funkce U vyjadřuje mapa 
citlivostní funkce 



Model  B:   Zadání druhého testovaného modelu při  
výstavbě nelineárního regresního modelu B 

 Závisle proměnnou y  je 
třeba nejprve logaritmovat. 

 Transformovaná data, ve 
kterých je závisle proměnná y  
zlogaritmována. 



 Formulace druhého testovaného 
regresního modelu B. 

Grafické posouzení míry proložení načtených bodů 
křivkou druhého testovaného regresního modelu B. 





Mapa reziduí proti predikci ukazuje na 
dostatečné oscilace reziduí kolem 0 

Mapa reziduí proti nezávisle proměnné ukazuje 
na dostatečné oscilace reziduí kolem 0 



Nalezené odhady neznámých parametrů druhého modelu B 



Numerická analýza těsnosti proložení bodů regresním modelem B 

Statistiky numerické analýzy reziduí ukazují míru těsnosti proložení. 

Kritika dat v regresním tripletu odhaluje vlivné body: 



Podmíněnost parametrů v modelu účelové funkce U vyjadřuje mapa 
citlivostní funkce 

Závěr regresní analýzy:  
Na základě posouzení těsnosti proložení dat 
oběma modely a analýzou regresního tripletu je 
zřejmé, že druhý (logaritmický model B) lépe 
vyhovuje experimentálním datům. 
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Úloha C8.02 Parametry závislosti tenze par 
vody a dodekanu na teplotě 

Nulté přiblížení odhadovaných parametrů by mělo být 
smysluplné a ne příliš odlehlé, jinak hrozí divergence 
minimalizačního procesu. 

Průběh minimalizačního procesu účelové funkce lze sledovat 
spolu s postupným zjemňováním odhadů parametrů. 

Zadaní regresního modelu. 





Těsnost proložení vypočtenou regresní křivkou 

Grafická analýza reziduí co do oscilací kolem 0. 



Output testovaného regresního modelu 







Úloha C8.03 Závislost molární tepelné 
kapacity plynné síry na teplotě 

Zadaní regresního modelu. 







Těsnost proložení vypočtenou regresní křivkou 

Grafická analýza reziduí co do oscilací kolem 0. 



Úloha C8.04 Parametry Antoineovy rovnice 
pro kyselinu sírovou a benzen  

Regresní model pro kyselinu sírovou 







Těsnost proložení vypočtenou regresní křivkou 

Grafická analýza reziduí co do oscilací kolem 0. 



Regresní model pro benzen 





Grafická analýza reziduí co do oscilací kolem 0. 



 

 

Úloha C8.05 Závislost molární tepelné 
kapacity kyseliny dusičné na teplotě  

Data bez šumu 









Data se šumem 







Úloha C8.06 Parametry teplotní závislosti 
Ostwaldova absorpčního koeficientu 

. 









Úloha C8.07 Parametry teplotní závislosti 
rozpustnosti sádrovce 









Úloha C8.08 Odhad tří parametrů rozšířeného 
Debyeova-Hückelova vztahu 

Algoritmus CHEMOMETRIE-DH 











Algoritmus  Nelineární regrese 

Data BKZ 









Data BFC 







Data BKP 







Data BTM 







Data FC 







Data TM 







Úloha C8.09 Disociační konstanty a molární 
absorpční koeficienty částic kyseliny HL 

Data BKZ 









Data p-N 







Data akridin 







Data 8-Hydroxychinolin 







Data MO 







Úloha C8.10 Disociační konstanty a molární 
absorpční koeficienty částic kyseliny H2L  

Data PV 
Data CHEMOMETRIE-DC 













Data SNAZOXS 













Data Naftylazoxin 6S 









Úloha C8.11 Odhad tří disociačních konstant 
sulfoazoxinů analýzou A-pH křivky 

Data 2-CAPAZOCS 











Data 3-CAPAZOCS 











Data 4-CAPAZOCS 
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Úloha E8.01 Úroda ovoce v závislosti na stáří 
ovocného stromu 









Úloha E8.02 Úroda ovoce v závislosti na stáří 
ovocného stromu 















Úloha E8.03 Model výnosu úrody cibule typu 
WIS ve dvou lokalitách 















Úloha E8.04 Růstový model časové závislosti 
narostlé trávy a cibule 

















Úloha E8.05 Model časové závislosti velikosti 
okurek a obsahu vody ve fazolích 









Úloha E8.06 Růstový model délky kapustňáka 
Ochechule bahenní v závislosti na stáří 
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