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

Načtení dat 

Volba metody 

Zadání modelu A 



Zadaný regresní model A 

Zadaní numerických 
podmínek minimalizace 
modelu A 

Zadaní nultého přiblížení 
odhadovaných parametrů 

Okénka nabídky všech 
forem výsledků outputu 
(odhady, rezidua, iterace, 
ANOVA, grafy a detaily). 



Průběh iterací 

Nalezené odhady 

ANOVA 



Rezidua ke statistické analýze 



Grafická analýza dosažené těsnosti proložení 
u modelu A 

Mapa reziduí ukazuje dosaženou těsnosti proložení 



Model B: K testování druhého regresního 
modelu je závisle proměnná 
B801y předem zlogaritmována do 
tvaru B801ay. 

Nalezené odhady 



Okénka nabídky všech 
forem výsledků outputu 
(odhady, rezidua, iterace, 
ANOVA, grafy a detaily). 

Průběh iterací 
Rezidua ke statistické analýze 



Grafická analýza těsnějšího proložení ukazuje na 
lepší model B po logaritmické transformaci y 
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Úloha C8.02 Parametry závislosti tenze par 
vody a dodekanu na teplotě 

Nalezené odhady 

Zadaný regresní model 



Grafická analýza dosažené těsnosti proložení 

Nalezený model 

Zadání modelu 



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

Zadání modelu 

Nalezený model 



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

Zadání modelu 

Nalezený model 



 

 

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

Nalezený model 



Zadání modelu 









Úloha C8.06 Parametry teplotní závislosti 
Ostwaldova absorpčního koeficientu 

. 

Zadání modelu 

Nalezený model 



Úloha C8.07 Parametry teplotní závislosti 
rozpustnosti sádrovce 

Zadání modelu 

Nalezený model 



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

Zadání modelu 

Nalezený model 



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

Zadání modelu 

Nalezený model 



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

Zadání modelu 

Nalezený model 



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

Zadání modelu 



Analýza environmentálních, 
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Úloha E8.01 Úroda ovoce v závislosti na stáří 
ovocného stromu 

Zadání modelu 



Nalezený model 



Nalezený model 



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

Zadání modelu 



Nalezený model 





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

Zadání modelu 

Nalezený model 







Úloha E8.04 Růstový model časové závislosti 
narostlé trávy a cibule 
Úloha E804a: 







Úloha E804b: 







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

Úloha E805a: 







Úloha E805b: 









Úloha E8.06 Růstový model délky kapustňáka 
Ochechule bahenní v závislosti na stáří 
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Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.
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