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1 Úloha 1 Lineární kalibrace
1.1 Zadání a vstupní data
Cílem úlohy je stanovení míry přesnosti kalibrace u fotometrického stanovení fosforu. Pro zpracování
úlohy z důvodu nedostatku vlastních dat bylo využito příkladu č. K6.10 z publikace Kompendium
statistického zpracování dat (Meloun, Militký 2012; s. 636). Úloha by měla odpovědět na dvě otázky –
Jaká je míra přesnosti kalibrace a jaká je koncentrace fosforu ve vzorcích, které vykazovaly hodnoty
absorbance y* = 0,250; 0,450; 0,750 a 0,950. Vstupní data analýzy jsou uvedena v tabulce 1.1.
Použitým programem byl QC Expert.

Tab. 1.1 Vstupní data analýzy; n = 24
x (μmol)

10

10

10

10

20

20

20

20

40

40

40

40

y (absorbance)
x (μmol)

0,1141 0,1141 0,1151 0,1151 0,2305 0,2308 0,2315 0,2318 0,4615 0,4595 0,4618 0,4628

y (absorbance)

0,6908 0,6900 0,6898 0,6908 0,9218 0,9198 0,9198 0,9198 1,1468 1,1498 1,1478 1,1468

60

60

60

60

80

80

80

80

100

100

100

100

1.2 Návrh modelu
Lze předpokládat přímkovou závislost absorbance na koncentraci fosforu, proto byl navržen model,
jehož rovnice je následující:
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥

1.3 Regresní diagnostika modelu
1.3.1 Kritika dat
Byla provedena kritika dat pomocí programu QC Expert. Pomocí lineární regrese bylo testováno
možné vyloučení vlivných bodů, resp. bodů odlehlých (outlierů). Vybrané grafické diagnostiky jsou
uvedeny v obr. 1.1 až 1.5.

Obr. 1.1 Pregibonův graf

Obr. 1.2 Williamsův graf

Pregibonův graf odhalil dva vlivné body, jedná se o bod 21 a 24. Williamsův graf potvrdil tyto body
jako odlehlé a dále tímto grafem bylo zjištěno, že jsou zde další dva outliery – body č. 12 a 17.
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Obr. 1.3 McCullohův-Meeterův graf

Obr. 1.4 L-R graf

McCullohův-Meeterův graf odhalil nejvíce vlivných bodů, celkem 5, jedná se o body 1, 2, 17, 21 a 24.
L-R graf potvrdil jako odlehlé body 21 a 24.

Obr. 1.5 Graf Atkinsonovy vzdálenosti

Atkinsonova vzdálenost odhalila také pouze dva outliery – body 21 a 24. Grafické charakteristiky jsou
potvrzeny i vypočtenými hodnotami. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že body 21 a 24 jsou
outliery, jelikož potvrzení tohoto tvrzení bylo více než třemi způsoby. Tyto body budou z datového
souboru vyloučeny a bude zjišťováno, zda se charakteristiky modelu zlepšily, či nikoli.

1.3.2 Kritika modelu
Zda je model vhodný, či nikoli lze vyhodnotit z regresního grafu. Regresní přímku před vyloučením
odlehlých bodů uvádí obr. 1.6. Regresní přímku po vyloučení odlehlých bodů uvádí obr. 1.7.

Obr. 1.6 Regresní přímka (všechny hodnoty)

Obr. 1.7 Regresní přímka (bez bodů 21 a 24)

4

Navržený model se jeví vhodný, jelikož je přímková závislost dodržena. Vyloučením bodů 21 a 24 však
nedošlo k zúžení pásu spolehlivosti.

1.4 Základní statistické charakteristiky
Na tomto místě bude zjišťováno, zda vyloučením odlehlých bodů došlo ke zlepšení všech sledovaných
parametrů regrese. Tabulka 1.2 uvádí numerické výsledky základních statistických charakteristik
původního a zpřesněného modelu.

Tab. 1.2 Základní statistické charakteristiky modelů
Statistické charakteristiky regrese
Vícenásobný korelační koeficient (R)

původní model

zpřesněný model

0,999993744

0,999994876

Koeficient determinace (R )

0,999987488

0,999989752

Predikovaný korelační koeficient (Rp)

0,999969313

0,999974517

Střední kvadratická chyba predikce (MEP)

2,04968E-06

1,47107E-06

-315,2429064

-296,2409121

2

Akaikeho informační kritérium (AIC)

U obou modelů byla zjištěna vysoká hodnota korelačního koeficientu, což značí významnost modelu.
Koeficient determinace je opět u obou modelů velmi vysoký, to znamená, že většina
experimentálních bodů vyhovuje navrhovaným modelům. Tyto ukazatele jsou mírně vyšší u
zpřesněného modelu. Střední kvadratická chyba predikce (MEP) je také u zpřesněného modelu vyšší,
avšak Akaikeho informační kritérium je nižší u původního modelu. Zde je vidět, že jsou oba modely
vyrovnané. I přes tuto skutečnost lze konstatovat, že zpřesněný model je vhodnější.

1.4.1 Kritika metody
Dále bude pokračováno v regresní diagnostice kritikou metody pro zpřesněný model, údaje jsou
uvedeny v tabulce 1.3.
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Tab. 1.3 Testování metody MNČ
Fisher-Snedocorův test významnosti modelu, F
hodnota kritéria F

1951586,915

tabulkový kvantil F(1-alfa, m-1, n-m)

4,351243503

pravděpodobnost

2,25101E-51

závěr

Model je významný
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Sf

hodnota kritéria Sf

0,000268244

tabulkový kvantil, Chi^2 (1-alfa, 1)

3,841458829

pravděpodobnost

0,986932709

závěr

Rezidua vykazují homoskedasticitu
Jarque-Berruv test normality reziduí, L(e)

hodnota kritéria L€

0,190651396

tabulkový kvantil, Chi^2 (1-alfa, 2):

5,991464547

pravděpodobnost

0,909076802

závěr

Rezidua mají normální rozdělení
Waldův test autokorelace, Wa

hodnota kritéria Wa

2,76081254

tabulkový kvantil, Chi^2 (1-alfa, 1)

3,841458829

pravděpodobnost

0,096599163

závěr

Autokorelace je nevýznamná
Znaménkový test reziduí, Sg

hodnota kritéria Sg

1,872298893

kvantil N(1-alfa/2)

1,959963999

pravděpodobnost

0,061165264

závěr

V reziduích není trend

Předpoklady pro použití metody nejmenších čtverců u zpřesněného modelu byly splněny.

1.5 Odhady parametrů
Odhad parametrů byl proveden klasickou metodou nejmenších čtverců (MNČ), jejíž pomocí byly
stanoveny regresní parametry úsek β0 a směrnici β1. Analýza probíhala na hladině významnosti alfa
rovno 0,05. S využitím Studentova t-testu bude zjištěno, zda lze úsek a směrnici považovat za
statisticky významné či nikoli. Odhady parametrů pro model 1 jsou uvedeny v tabulce 1.4.

Tab. 1.4 Odhady regresních parametrů modelu 1
Proměnná

Odhad

Směr. odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

β0

0,00083251

0,000458643 Nevýznamný

β1

0,01149085

8,22542E-06 Významný

Spodní mez

Horní mez

0,084524615

-0,0001242

0,00178923

0,00000000

0,01147369

0,01150801

Z tabulky vyplývá, že s využitím Studentova t-testu bylo zjištěno, že absolutní člen (úsek) lze
považovat za statisticky nevýznamný, jelikož jeho interval spolehlivosti obsahuje hodnotu 0, zatímco
směrnice je statisticky významná, jelikož její interval spolehlivosti neobsahuje hodnotu 1.
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1.6 Kalibrace
Pro kalibraci byl použit zpřesněný model, který byl sestaven s vyloučením odlehlých dat (body č. 21 a
24). Pomocí programu QC Expert byla nalezena rovnice kalibrační přímky, ve které byl na základě
metody nejmenších čtverců a Studentova t-testu považován úsek za nulový:
𝑦 = 0,01149(±0,00000823)𝑥
Kalibrační přímka je uvedena na obr. 1.8.

Obr. 1.8 Kalibrační přímka
Kalibrační přímka uvádí těsnost proložení. Zpětné odhady pro neznámé vzorky jsou uvedeny
v tabulce 1.5.

Tab. 1.5 Zpětné odhady pro neznámé vzorky
Číslo vzorku

Zpětný odhad

Spodní mez

Horní mez

1

21,683990

21,603295

21,764467

2

39,089141

39,025879

39,152335

3

65,196869

65,125687

65,268204

4

82,602021

82,507228

82,697114

Byly stanoveny následující přesnosti kalibrační přímky – viz tabulka 1,6.

Tab. 1.6 Limity přesnosti kalibrační přímky
Metoda

Yc

Yd

Yq

Xc

Xd

Xq

Metoda podle ISO 11843-2

0,058266

0,069741

0,115700

4,998236

5,996809

9,996472

Přímá metoda analytu

0,002153

0,003469

0,004782

0,114908

0,229415

0,343723

Přímá metoda signálu, IUPAC

0,002153

0,003471

0,004787

0,114908

0,229615

0,344122

Kombinovaná metoda Ebel, Kamm

0,002151

0,003469

0,004782

0,114707

0,229415

0,343723

Metoda K*Sigma z regrese

0,002153

0,003473

0,004794

0,114908

0,229816

0,344724

Metoda K*Sigma, ACS

0,003068

0,005304

0,007540

0,194588

0,389176

0,583763

Několika metodami byly stanoveny kalibrační meze pro koncentraci fosforu ve vzorku (x) a
absorbance (y). Jelikož hodnoty absorbance pro všechny neznámé vzorky jsou nad těmito hodnotami,
splňuje model předpoklady a není nutná jeho korekce.
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1.7 Závěr
V úloze č. 1 byl řešen vztah mezi koncentrací fosforu ve vzorcích a absorbancí. Důsledkem regresní
diagnostiky byly z modelu vyloučeny body 21 a 24. Po zpřesnění byl stanoven model:
𝑦 = 0,01149(±0,00000823)𝑥
Dále byly vyčísleny bodové a intervalové odhady pro čtyři neznámé vzorky, hodnoty jsou následující
(v závorce jsou uvedeny intervaly spolehlivosti):





vzorek č. 1 21,68 (21,60; 21,76)
vzorek č. 2 39,09 (39,03; 39,15)
vzorek č. 3 65,20 (65,13; 65,27)
vzorek č. 4 82,60 (82,51; 82,70)

Byla stanovena kritická úroveň metody (xc = 0,11), limity detekce (xd =0,23) a limit stanovitelnosti (xq
= 0,34). Brány byly v úvahu přibližné metody, kde se shodlo nejvíce metod pro výpočet kritických
mezí. Výsledky vyšly podobně jako v případě publikace Meloun, Militký (2012).
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2 Úloha 2 Nelineární kalibrace
2.1 Zadání a vstupní data
Z důvodu neexistujících dat na pracovišti, byl pro úlohu nelineární kalibrace vybrán příklad
z publikace Meloun, Militký (2012) č. K6.67, s. 656. V příkladu byla změřena závislost výkonu zářivky
100 W (y) na napětí (x). Bude zjišťován typ nelineární kalibrace a hodnoty predikce napětí výkonu y*
= 10 W, 50 W a 75 W. Vstupní údaje uvádí tabulka 2.1. Použitým programem byl ADSTAT.

Tab. 2.1 Vstupní data analýzy; n = 12
x [V]
y [W]

0
0,0

20
2,0

40
6,5

60
12,0

80
18,5

100
26,0

120
35,0

140
44,0

160
54,0

180
64,0

200
76,0

220
88,0

2.2 Optimální kalibrační metoda
Nejprve bylo zjišťováno, zda závislost mezi výkonem žárovky a napětím není lineární. To lze zjistit
z kalibrační přímky – viz obr. 2.1.

Obr. 2.1 Kalibrační přímka

Z obrázku je zřejmé, že závislost lineární není, proto je třeba přistoupit ke zjištění nejlepšího typu
proložení experimentálních bodů. Pro metodu kalibrace je třeba vybrat kvadratický nebo kubický
spline a nalézt optimální počet uzlových bodů. Dále budou zjišťovány bodové a intervalové odhady
pro predikce napětí výkonu a limity přesnosti metody.
Vhodný model lze nalézt pomocí grafického výstupu, případně je možné jej odhadnout na základě
hodnot limitů detekce xD a odhadu směrodatné odchylky reziduí s(e). Grafické znázornění křivek
lineárního, kvadratického a kubického spline o různém počtu uzlů uvádí obr. 2.2 až 2.13.
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Obr. 2.2 Lineární spline

Obr. 2.3 Lineární spline (1 uzel)

Obr. 2.4 Lineární spline (2 uzly)

Obr. 2.5 Lineární spline (3 uzly)

Obr. 2.6 Kvadratický spline (0 uzlů)

Obr. 2.7 Kvadratický spline (1 uzel)

Obr. 2.8 Kvadratický spline (2 uzly)

Obr. 2.9 Kvadratický spline (3 uzly)
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Obr. 2.10 Kubický spline (0 uzlů)

Obr. 2.11 Kubický spline (1 uzel)

Obr. 2.12 Kubický spline (2 uzly)

Obr. 2.13 Kubický spline (3 uzly)

Z obrázků je zřejmé, že výborné proložení dosahují kvadratický i kubický spline.
Vhodný model bude dále odhadnut na základě nejnižších hodnot limitů detekce odhadu směrodatné
odchylky reziduí s(e). Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.2.

Tab. 2.2 Optimální kalibrační metoda
Model
lineární spline

kvadratický spline

kubický spline

Počet uzlů
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

xD
28,190
16,781
13,269
12,309
11,700
9,670
-90,895
10,498
10,507
-62,481
11,812
15,056
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s(e)
5,207
1,633
0,891
6,388
0,673
0,373
0,311
0,279
0,377
0,274
0,284
0,311

Z tabulky vyplývá, že pro danou kalibraci se jako vhodný jeví modely kvadratický a kubický spline,
z čehož nejnižší hodnotu detekce vykazuje kvadratický spline se dvěma uzly. Druhým vhodným
modelem by byl kubický spline s jedním uzlem, který vykazuje nejnižší hodnotu odhadu směrodatné
odchylky. Výsledky v Kompendiu (Meloun, Militký 2012; str. 732) k tomuto příkladu uvádí jako řešení
kvadratický spline se dvěma uzly.
Pro rozhodnutí byly dále zjištěny hodnoty průměru relativních reziduí Mer. Hodnota Mer pro
kvadratický spline s 2 uzlovými body má hodnotu 10,333, hodnota Mer pro kubický spline s jedním
uzlovým bodem 9,964. Z uvedených důvodů bude použit kubický spline s jedním uzlem.

2.1 Návrh modelu
Kalibrační rovnice má tvar:
𝑌 = 𝑎𝑥 3 + 𝑏𝑥 2 + 𝑐𝑥 + 𝑑

𝑝𝑟𝑜 𝑘[𝑖 − 1] < 𝑥 ≤ 𝑘[𝑖]

𝑘[𝑖] = 110

Uzlové body a koeficienty kalibrační rovnice jsou uvedeny v tabulce 2.3.

Tab. 2.3 Uzlové body a koeficienty kalibrační rovnice
uzlový bod k[i]
10
20

a
-4,97E-06
9,90E-07

b
2,43E-03
4,61E-04

c
0,0071
0,2830

d
-0,084
-8,002

Kalibrační meze:
kritická úroveň

yC = 0,5242

xC = 6,9532

limita detekce

yD = 6,1819

xD = -62,4815

Zpětné odhady pro jednotlivé výkony uvádí tabulka 2.4.

Tab. 2.4 Kalibrační tabulka
Měřená hodnota výkon [W]
10
50
75

Inverzní odhad
napětí [V]
-74,039
152,458
198,654

Konfidenční interval
IS dolní [V]
IS horní [V]
-58,003
55,151
151,781
153,141
198,003
199,302

2.2 Závěr
Cílem úlohy bylo ze statistické analýzy několika různých kalibračních nalézt nejvhodnější kalibrační
model pro závislost výkonu zářivky na napětí. Jako vyhovující model byl shledán model kubický spline
s jedním uzlem. U tohoto modelu byla limita detekce xD = -62,4815, odhad směrodatné odchylky
0,274. Dále byly vyčísleny bodové a intervalové odhady pro tři výkony. U těchto odhadů lze s 95%
jistotou tvrdit, že neznámá hodnota napětí leží právě v těchto intervalech.
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3 Úloha 3 Rozlišení mezi lineární a nelineární kalibrací
3.1 Zadání a vstupní data
Pro splnění úlohy byla použita data z Kompendia (viz Meloun, Militký 2012; s. 649) úloha č. K6.46.
Data jsou uvedena v tabulce 3.1. Cílem úlohy je rozhodnout, zda u kalibrační závislosti absorbance y
na koncentraci hliníku x v pitné vodě jde o lineární či nelineární kalibrační model. Dále je cílem
pomocí vhodně zvoleného modelu určit koncentraci tří neznámých vzorků, pokud jsou naměřené
absorbance y* = 0,750; 1,350 a 2,180. Pro zpracování dat bude využit program ADSTAT.

Tab. 3.1 Vstupní data analýzy; n = 7
Koncentrace hliníku x [mg/l]
Absorbance y

0,00

0,05

0,10

0,15

0,25

0,35

0,50

0,717

0,991

1,231

1,487

1,777

2,029

2,447

3.2 Předběžná analýza dat
Výsledky předběžné analýzy dat jsou uvedeny v tabulce 3.2.
Tab. 3.2 Předběžná analýza dat
Proměnná
y
x

Průměr

Směrodatná odchylka

1,526
0,200

Párový korelační
koeficient

0,605
0,178

1,000
0,988

Spočtená hladina
významnosti
-----0,000

Párový korelační koeficient ukazuje významnou korelaci proměnných y a x.

3.3 Odhadování parametrů
Odhad parametrů byl proveden klasickou metodou nejmenších čtverců. Pomocí MNČ byly stanoveny
regresní parametry úsek β0 a směrnice β1. Analýza probíhala na hladině významnosti alfa rovno 0,05.
S využitím Studentova t-testu bylo zjištěno, že úsek i směrnice jsou statisticky významné, což dokládá
tabulka 3.3.

Tab. 3.3 Odhady regresních parametrů
Parametr
β0
β1

Odhad
Směrodatná odchylka t-kritérium
0,854
0,061
14,022
3,357
0,235
14,278

3.4 Základní statistické charakteristiky regrese
Základní regresní charakteristiky uvádí tabulka 3.4.
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H0 je
zamítnuta
zamítnuta

Hladina významnosti
0,000
0,000

Tab. 3.4 Základní statistické charakteristiky regrese
Statistické charakteristiky regrese
Vícenásobný korelační koeficient (R)

Hodnota
0,988

Koeficient determinace (R2)
Predikovaný korelační koeficient (Rp)
Střední kvadratická chyba predikce (MEP)
Akaikeho informační kritérium (AIC)

0,976
0,969
0,189
-30,249

Dle párového korelačního koeficientu R je navržený model statisticky významný. Hodnota koeficientu
determinace, že 97,6 % experimentálních bodů vyhovuje navrženého modelu.

3.5 Regresní diagnostika
Pomocí regresního tripletu byla provedena regresní diagnostika.

3.5.1 Kritika dat
Lineární regresí byla testována možnost vyloučení odlehlých bodů. Vybrané grafické diagnostiky jsou
uvedeny v obr. 3.1 až 3.5.

Obr. 3.1 Graf predikovaných reziduí

Obr. 3.2 Pregibonův graf

Obr. 3.3 Williamsův graf

Obr. 3.4 McCullohův-Meeterův graf
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Obr. 3.5 L-R graf

Dle grafické analýzy se v modelu vyskytuje jeden extrém – bod č. 7, který z datového souboru
nemůže být vyloučen. Také je podezřelý bod č. 1, ale jelikož nebylo dostatečným množstvím
diagnostik potvrzeno, zda se jedná o outliera, resp. např. hodnota Jackknife rezidua nenaznačuje, že
by šlo o outliera, nebyl z modelu vyloučen ani tento bod.

3.5.2 Kritika metody
Kritika metody uvádí tabulka 3.5.

Tab. 3.5 Testování metodou MNČ
Fisher-Snedocorův test významnosti modelu, F
hodnota kritéria F
203,870
tabulkový kvantil F(1-alfa, m-1, n-m)
6,608
pravděpodobnost
0,000
závěr
Model je významný
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Sf
hodnota kritéria Sf
7,806
tabulkový kvantil, Chi^2 (1-alfa, 1)
3,841
pravděpodobnost
0,005
závěr
Rezidua vykazují heteroskedasticitu
Jarque-Berruv test normality reziduí, L(e)
hodnota kritéria L(e)
0,377
tabulkový kvantil, Chi^2 (1-alfa, 2):
5,992
pravděpodobnost
0,828
závěr
Rezidua mají normální rozdělení
Waldův test autokorelace, Wa
hodnota kritéria Wa
1,524
tabulkový kvantil, Chi^2 (1-alfa, 1)
3,842
pravděpodobnost
0,217
závěr
Autokorelace je nevýznamná
Znaménkový test reziduí, Sg
hodnota kritéria Sg
-0,788
kvantil N(1-alfa/2)
1,645
pravděpodobnost
0,215
závěr
V reziduích není trend
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Fisher-Snedecorův test prokázal významnost modelu. Rezidua vykazují heteroskedasticitu.

3.5.3 Kritika modelu
Vhodnost modelu lze posoudit pouze z průběhu modelové funkce (obr. 3.6) a z grafu rezidua vs.
predikce (viz obr. 3.7). Navržený lineární model lze posoudit jako nevhodný. Přímková závislost
nebyla dodržena.

Obr. 3.6 Regresní přímka

Obr. 3.7 Graf rezidua vs. predikce

3.6 Kalibrace
Z regresní a grafické diagnostiky vyplývá, že data nevykazují přímkovou závislost a proto pro ně není
vhodná přímka. Proto je nutné zvolit některou z dalších metod. Výběr metody (lineární, kvadratický či
kubický spline) a počtu uzlů byl proveden na základě nejnižší hodnoty limity detekce xD a odhadu
směrodatné odchylky reziduí s(e). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.6.

Tab. 3.6 Optimální kalibrační metoda
Model
lineární spline

kvadratický spline

kubický spline

Počet uzlů
0
1
2
0
1
2
0
1

xD
0,083
0,052
0,008
0,039
0,016
0,029
0,018
0,029

s€
0,102
0,062
0,008
0,050
0,018
0,025
0,023
0,025

Mer (%)
5,771
3,150
0,375
2,150
0,743
0,805
0,988
0,768

Nejnižší hodnoty limity detekce i odhadu směrodatné odchylky reziduí poskytl lineární splline
s dvěma uzlovými body. Grafické znázornění křivek lineárního, kvadratického a kubického spline
o různém počtu uzlů uvádí obr. 3.8 až 3.11.
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Obr. 3.8 Lineární spline (1 uzel

Obr. 3.9 Lineární spline (2 uzly)

Obr. 3.10 Kvadratický spline (0 uzlů)

Obr. 3.11 Kvadratický spline (1 uzel)

Obr. 3.12 Kubický spline (0 uzlů)

Obr. 3.13 Kubický spline (1 uzel)

Z obrázků je zřejmé, že nejlepšího proložení dosahuje lineární spline s dvěma uzly, což dokládá i
nejnižší hodnoty limity detekce a odhadu směrodatné odchylky reziduí.

3.7 Návrh modelu
Kalibrační rovnice má tvar:
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏

𝑝𝑟𝑜 𝑘[𝑖 − 1] < 𝑥 ≤ 𝑘[𝑖]
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Absolutní člen je významný.

Uzlové body a koeficienty kalibrační rovnice jsou uvedeny v tabulce 3.7.

Tab. 3.7 Uzlové body a koeficienty kalibrační rovnice
uzlový bod k[i]
0,167
0,333
0,500

a

b
5,097
2,450
2,790

0,724
1,165
1,052

Kalibrační meze:
kritická úroveň

yC = 0,7460

xC = 0,0043

limita detekce

yD = 0,7664

xD = 0,0083

Zpětné odhady pro neznámé vzorky uvádí tabulka 3.8.

Tab. 3.8 Kalibrační tabulka
Konfidenční interval
Měřená hodnota Inverzní odhad
absorbance
koncentrace [mg/l] IS dolní [mg/l] IS horní [mg/l]
0,750
0,005
0,001
0,009
1,350
0,122
0,120
0,126
2,180
0,404
0,398
0,411

3.8 Závěr
U kalibrační závislosti absorbance na koncentraci hliníku v pitné vodě bylo zjištěno, že se jedná o
nelineární model. Pomocí lineární regrese v programu ADSTAT byly zjišťovány vlivné body. V modelu
se vyskytoval jeden extrém (bod č. 7), který byl potvrzen všemi grafickými diagnostikami, tento bod
nebyl z modelu vyloučen. Ani bod č. 1 nebyl vyloučen, i přesto, že na jeho odlehlost poukazovaly
některé diagnostiky.
Ze statistického testování dále vyplynulo, že nejvhodnější model kalibrace poskytuje lineární spline se
dvěma uzlovými body. Limita detekce u této kalibrace je 0,0083 mg/l. V případě Kompendia byl
pravděpodobně zvolen kvadratický spline s jedním uzlovým bodem.
Dále byly vyčísleny bodové a intervalové odhady pro tři neznámé vzorky, hodnoty jsou následující
(v závorce jsou uvedeny intervaly spolehlivosti):




vzorek č. 1 0,005 (0,001; 0,009) [mg/l]
vzorek č. 2 0,122 (0,120; 0,126) [mg/l]
vzorek č. 3 0,404 (0,389; 0,411) [mg/l]

Z výsledků je zřejmé, že oproti Kompendiu bylo dosaženo užších pásů spolehlivosti.
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