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Úloha 1. Tvorba grafu s pomocí předdefinovaných témat
Zadání: Pomocí Import Wizard naimportujte data Origin8/Samples/Import and
Export/F2.dat. Z načtených dat vytvořte bodový graf tak, aby měl body velikosti 8 a prázdná
kolečka, chybové úsečky tvořené sloupcem C, všechny 4 osy, pouze dolní X a levá Y budou
popsány, všechny záseky Tick uvnitř, popisky grafu písmem Time New Roman, černé pozadí
grafu. Využijte k tomu předdefinovaná témata a specifikujte, která jste použili.
Řešení:
Po naimportování dat jsem sloupec C označila jako data pro chybové úsečky (označení yErr
v záhlaví sloupce). Poté jsem vytvořila bodový graf kliknutím na ikonu Scatter graph a
upravila jsem velikost a barvu bodů dle požadavku v zadání. K dalším úpravám jsem
z nabídky Tools/ThemeOrganizer použila tato předdefinovaná témata:
 Night Sky
 Times New Roman
 Opposite Lines
 Ticks All In
Vzhledem k tomu, že je v grafu pouze jedna závisle proměnná (Data), není potřeba do grafu
umisťovat legendu.

Obr. 1 Výsledný graf
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Úloha 2. Nelineární modely v Origin
Zadání: Načtěte data Origin8/Samples/Import and Export/S15-125-03.dat a vytvořte z nich
bodový graf tak, aby na levé ose Y byla data Magnetic Field a na pravé ose Y data Position.
Jednotlivé grafy od sebe barevně rozlište, body utvořte z prázdných koleček velikosti 5.
Nelineárním prokládáním se pokuste nalézt alespoň dva nelineární modely pro každou křivku
a uveďte, který z nich je lepší a vysvětlete také proč.
Tvorba grafu
Řešení: po naimportování dat jsem vytvořila pomocí funkce Plot/Multi-curve/Double Y graf
se dvěmi osami Y. V PlotProperties jsem upravila velikost a barvu bodů jednotlivých křivek
dle zadání (obr. 2).
Obr. 2 Výsledný graf

Nelineární regrese
V Analysis/Fitting/NonlinearCurveFit jsem v dialogu NLFit hledala vhodnou funkci
k proložení dat. Pro data MagneticField jsem z knihovny OriginBasicFunctions vybrala jako
vhodné tyto dvě předdefinované funkce: Logistics a Boltzmann; pro data Position pak
z knihovny PeakFunctions Gaussovu funkci a funkci PearsonVII. Za použití LevenbergMarquardtova algoritmu byly programem vypočteny parametry vybraných funkcí. Proložení
datových bodů výslednými modely je znázorněno v obr. 3.
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Obr. 3 Proložení dat vybranými nelineárními modely

Nalezené parametry vybraných modelů s uvedením jejich směrodatných odchylek a
charakteristiky věrohodnosti uvádí tabulky 1 a 2.
Tab. 1 Porovnání nalezených nelineárních modelů pro data Magnetic Field
Parametry

Logistic
y=A2+(A1A2)/(1+(x/x0)^p)
63,99881 (0,125)
100,45201 (0,021)
0,49593 (0,003)
1,84721 (0,012)

Boltzmann
y=A2+(A1-A2)/(1 +
exp((x-x0)/dx))
-115670,84277 (414467,405)
100,00286 (7,778E-4)
-4,95379 (2,229)

A1
A2
x0
p
dx
0,62153 (3,741E-4)
Charakteristiky věrohodnosti modelu
99,604
99,999
R2
0,16969
4,16942E-4
Chi-sq
169,006
0,41527
RSC
0,4119
0,02042
s(e)

Boltzmann
reparametrizovaný model
(zafixováno A1=0)
99,92515 (0,00878)
-0,25216 (0,00168)
0,50697 (0,00125)
99,86
0,06003
59,84811
0,24501

Všechny parametry modelu Logistic jsou statisticky významné. U modelu Boltzmann má
parametr A1 vysokou směrodatnou odchylku a je statisticky nevýznamný (P=0,78), ostatní
parametry jsou statisticky významné. Pro model Boltzmann byl proto proveden opakovaný
výpočet reparametrizovaného modelu s fixně nastaveným A1=0. Logistic model a
reparametrizovaný Boltzmannův model velmi dobře vystihují empirická data - regresní rabat
obou modelů překračuje 99%. Ostatní charakteristiky věrohodnosti však vychází lépe pro
reparametrizovaný model Boltzmann: suma residuálních čtverců (RSC) i směrodatná
odchylka reziduí (s(e)) jsou výrazně nižší v porovnání s hodnotami pro model Logistic.
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Tab. 2 Porovnání nalezených nelineárních modelů pro data Position
Parametry

Gauss
y=y0 +
(A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(2*((x-xc)/w)^2)

y0
100,94887 (0,02305)
xc
3,99931 (5,13431E-4)
w
1,40123 (0,00112)
A
175,63329 (0,14072)
m
Charakteristiky věrohodnosti modelu
99,964
R2
0,33351
Chi-sq
332,17455
RSC
0,5775
s(e)

PearsonVII
y = y0+ A * 2 *
gamma(m)*sqrt(2^(1./m)-1) / ( sqrt(PI)
* w * gamma(m - 0.5) ) * ( 1. + 4. *
(2^(1./m)-1) / w^2 * (x - xc)^2 )^(-m)
100,94252 (0,02511)
3,99931 (5,15308E-4)
1,64915 (0,00168)
175,69684 (0,17194)
170 (107,22224)
99,964
0,3349
333,22681
0,57871

Z tabulky 2 je patrné, že oba modely velmi dobře vystihují empirická data. Regresní rabat
shodně dosahuje hodnoty 99,964%. Gaussův model však vykazuje vyšší těsnost proložení, o
čemž svědčí nižší hodnoty RSC a s(e). Všechny odhady parametrů Gaussova modelu vychází
jako statisticky významné.
Závěr: Data Magnetic Field lépe vystihuje Boltzmannův model, pro data „Position“ je
optimální model Gaussův.
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Úloha 3. Lineární regrese v Origin
Zadání: Užitím příkladu E4.20 z Kompendia vytvořte 6-ti vrstvý graf závislostí jednotlivých
znaků cigaret. Pomocí lineární regrese pak rozhodněte, které znaky spolu korelují a proč.
Nacházejí se v datech nějaké odlehlé hodnoty? Jak bude vypadat závislost po jejich odstranění
(do stejného grafu)? Vysvětlete obdržené výsledky.

Tvorba grafu
Řešení: v dialogu File/Open jsem otevřela požadovaná data. Pomocí funkce Plot/Multicurve/9Panels jsem vytvořila vícevrstvý graf s 9 panely, následně jsem smazala 3., 6. a 9
vrstvu. Vytvořil se tak graf se 6 panely o 2 sloupcích a 3 řádcích. V Graph/PlotSetup jsem
nadefinovala data pro každou vrstvu tak, aby vrstvy znázorňovaly všechny možné kombinace
závislostí sledovaných znaků, v tomto dialogu jsem také nadefinovala typ grafu Scatter.
Následně jsem v PlotProperties upravila barvu a velikost bodů, v AxisDialog pak parametry
os. V dialogu ObjectProperties jsem upravila obsah a vzhled legendy. Výsledný graf je
prezentován v obr. 4.

Lineární regrese
Řešení: pro datové pole v první vrstvě jsem zvolila v menu Analysis/Fitting/LinearFit.
V otevřeném dialogu Linear Fit jsem zaškrtla požadované výstupy lineární regrese, takto
nadefinovanou šablonu analýzy dat jsem si uložila pro další použití pod názvem Uloha
3_linreg. Po odkliknutí OK byla daty v první vrstvě proložena regresní přímka a vytvořil se
sešit s výstupy. Vizuálním posouzením pole datových bodů v grafu proložení regresní
přímkou a vyhodnocením grafů reziduí jsem vytipovala možný odlehlý bod v řádce 3
(BullDurham). Pomocí funkce MaskPoints jsem označila outlier v grafu, následně jsem
nechala znovu spočítat lineární regresi pro data s vynechaným odlehlým bodem.
Výše popsaným postupem jsem vytvořila regresní modely pro kombinace znaků ve
zbývajících 5 vrstvách. Proložení dat lineárními regresními modely ukazuje obr. 5.
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Obr. 4 Výsledný šestivrstvý graf

8

Semestrální práce

Tvorba grafů v programu Origin

Obr. 5 Proložení dat lineárními regresními modely
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Výsledky
Z obr. 5 je patrné, že těsný vztah existuje mezi znaky TAR-NICOTINE, TAR-CO a
NICOTINE-CO. To potvrzují i výsledky lineární regrese (tab. 3). Vypočtené hodnoty
korelačních koeficientů se pohybují v rozmezí 0,93 až 0,98. Nalezené regresní modely pro
výše uvedené dvojice znaků vysvětlují více jak 85% variability dat, směrnice regresních
přímek se významně liší od nuly. Model jako celek je statisticky významný. Po odstranění
odlehlých bodů se statistické charakteristiky modelů změnily jen málo, směrnice nově
nalezených regresních přímek zůstávají statisticky významné.
Jinak je tomu u dvojic znaků TAR-WEIGHT, NICOTINE-WEIGHT a WEIGHT-CO.
Neuspořádaný mrak bodů v grafu napovídá, že korelace mezi těmito znaky nebude vysoká
(obr. 5). Nalezené regresní přímky vysvětlují od 18% do 22%variability dat, hodnoty
korelačních koeficientů se pohybují od 0,46 do 0,50, nicméně směrnice regresních přímek a
modely jako celek vychází jako statisticky významné (tab. 3). Je proto možné konstatovat, že
mezi znaky existuje významný vztah. Toto však platí pouze tehdy, jestliže uvažujeme všechna
data. Po vyloučení odlehlého bodu se výrazně sníží hodnota koeficientu determinace a pro
směrnici přímky je akceptována nulová hypotéza, model vychází jako statisticky
nevýznamný. V tomto případě platí, že mezi znaky není významný vztah.

Závěr: znaky TAR-NICOTINE, TAR-CO a NICOTINE-CO spolu významně korelují. U
znaků TAR-WEIGHT, NICOTINE-WEIGHT a WEIGHT-CO je vztah méně těsný a o
tom, zda korelace mezi znaky bude významná či nikoliv rozhoduje zařazení či naopak
vypuštění odlehlého bodu.

10

Semestrální práce

Tvorba grafů v programu Origin

Tab. 3 Porovnání statistických charakteristik nalezených lineárních modelů
Znaky

Data
pro regresi

TarNicotin

TarWeight

Statistické charakteristiky modelu
R
R2
Chi-sq
RSC

s(e)

NicotinCO

WeightCO

Model
Ho je

b

Ho je

všechna

0,977

0,952

0,006

0,139

0,078

0,13088
(0,038)

Zamítnuta

0,06103
(0,003)

Zamítnuta

Významný

bez odlehlého bodu

0,960

0,918

0,006

0,128

0,076

0,16528
(0,044)

Zamítnuta

0,05774
(0,004)

Zamítnuta

Významný

všechna

0,491

0,208

0,006

0,140

0,078

0,87746
(0,038)

Zamítnuta

0,0076
(0,003)

Zamítnuta

Významný

bez odlehlého bodu

0,284

0,039

0,006

0,134

0,078

0,90358
(0,045)

Zamítnuta

0,0051
(0,004)

všechna

0,957

0,913

1,951

44,869

1,397

2,74328
(0,675)

Zamítnuta

0,80098
(0,050)

Zamítnuta

Významný

bez odlehlého bodu

0,966

0,930

1,251

27,530

1,119

1,41285
(0,648)

Zamítnuta

0,92813
(0,053)

Zamítnuta

Významný

všechna

0,500

0,218

0,006

0,138

0,078

0,86168
(0,042)

Zamítnuta

0,12393
(0,045)

Zamítnuta

Významný

bez odlehlého bodu

0,286

0,040

0,006

0,133

0,078

0,89127
(0,053)

Zamítnuta

0,08559
Akceptována Nevýznamný
(0,061)

všechna

0,926

0,851

3,343

76,894

1,828

bez odlehlého bodu

0,931

0,860

2,523

55,508

1,588

všechna

0,464

0,181

18,395

423,094

4,289

bez odlehlého bodu

0,310

0,055

16,997

373,938

4,123

Tar-CO

NicotinWeight

Parametry
a

1,66467
(0,994)
0,23818
(1,083)
-11,795
(9,722)
3,86197
(10,445)

Akceptována Nevýznamný

Akceptována 12,3954
(1,054)

Zamítnuta

Významný

14,860
(1,247)

Zamítnuta

Významný

Akceptována 25,0682
(9,98)

Zamítnuta

Významný

Akceptována

Akceptována

16,5592
Akceptována Nevýznamný
(10,82)
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Úloha 4. Vícevrstvový graf s propojenými osami
Pro prezentaci výsledků analýzy kvantitativních znaků anatomické stavby dřeva smrku jsem
sestrojila 8-vrstvý graf s propojenými osami. Panely jsou uspořádány ve dvou sloupcích a 4
řádcích. Panely v levém sloupci zobrazují vývoj anatomických parametrů buněk časného (EW
- earlywood) a pozdního dřeva (LW – latewood) v letokruzích smrku za období 1991 – 2001
na ploše Klíny, panely v pravém sloupci zobrazují vývoj stejných parametrů na srovnávací
ploše Přebuz. V prvním řádku panely zobrazují počet tracheid (Number of tracheids)
v časném a pozdním dřevě jednotlivých letokruhů, ve druhém řádku je prezentována
průměrná šířka lumenu v radiálním směru (Lumen width), ve třetím řádku průměrná tloušťka
buněčné stěny (Cell-wall thickness), ve čtvrtém řádku pak podíl pozdního dřeva (Proportion
of LW). Chybové úsečky znázorňují 95% interval spolehlivosti.
Postup řešení:
V datovém sešitu v záložce Kliny jsem označila všechny sloupce s daty. V menu Plot/Multicurve/Stack jsem v dialogu Plotting:PlotStack nadefinovala, jak budou uspořádány panely,
umístění legendy, počet vrstev a počet křivek v každé vrstvě, dále mezery mezi grafy (viz.
obr. 6).
Obr. 6 Zadání parametrů pro spojení grafů v dialogu Plotting:PlotStack
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Takto jsem vytvořila 4-vrstvý graf s propojenými osami, který zobrazuje hodnoty
anatomických parametrů smrku na ploše Klíny. Stejným způsobem jsem vytvořila 4-vrstvý
graf s propojenými osami pro plochu Přebuz.
V dalším kroku jsem tyto dva 4-vrstvé grafy propojila v jeden 8-vrstvý graf pomocí funkce
Graph/Merge Graph Windows. Nadefinované propojení je patrné z obr. 7. V Plot properties
jsem dále upravila barvy a vlastnosti linií a bodů, v AxisDialog pak parametry os. V dialogu
ObjectProperties jsem upravila obsah a vzhled legendy. Výsledný graf je prezentován v obr.
8.
Obr. 7 Zadání parametrů pro propojení grafů v dialogu Graph Manipulation_merge graph
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Obr. 8 Výsledný 8-vrstvý graf s propojenými osami. Panely v levém sloupci zobrazují vývoj
anatomických parametrů buněk časného (EW - earlywood) a pozdního dřeva (LW –
latewood) v letokruzích smrku za období 1991 – 2001 na ploše Klíny, panely v pravém
sloupci zobrazují vývoj stejných parametrů na srovnávací ploše Přebuz.
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Úloha 5. Grafy exploratorní analýzy
Grafy exploratorní analýzy jsem vytvořila z dat monitoringu zdravotního stavu smrkových
porostů v oblasti Krušných hor. Ke tvorbě grafů jsem použila šablony v předefinovaném
projektu Statistical and Specialized Graphs.

5.1 Krabicový graf
Krabicový graf ilustruje vývoj defoliace smrku na monitoračních plochách v oblasti Krušných
hor v období 1995 – 2013. Krabice znázorňuje percentily (25 a 75), průměr a medián, vousy
pak odlehlé body (koef. 1,5). Vlevo od každé krabice jsou vidět experimentální data
proložená křivkou normálního rozdělení (obr. 9).
Obr 9 Vývoj defoliace smrku na monitoračních plochách v oblasti Krušných hor v období
1995 - 2013
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5.2 Diagram rozptýlení
Diagram rozptýlení znázorňuje výsledky kompletní chemické analýzy jehličí smrku na ploše
Cínovec z roku 2013.
Obr. 10 Výsledky kompletní chemické analýzy jehličí smrku na ploše Cínovec

16

Semestrální práce

Tvorba grafů v programu Origin

5.3 Maticový graf
V maticovém grafu jsou znázorněny vztahy mezi hodnocenými parametry vitality smrkových
porostů na plochách Cínovec (CIN), Fláje (FLJ) a Přebuz (PRB). Na diagonále jsou umístěny
histogramy jednotlivých hodnocených znaků. Do maticového grafu jsem přidala rozsah
seskupení Grouping Range tak, aby byly barevně odlišeny body z různých ploch.
Obr. 11 Maticový graf znázorňující vztahy mezi hodnocenými parametry vitality smrkových
porostů na plochách Cínovec (CIN), Fláje (FLJ) a Přebuz (PRB).

LI – letokruhový index – standardizovaná hodnota ročního tloušťkového přírůstu (z časové
řady odstraněn věkový trend), HI (cm) – roční výškový přírůst, DEF(%) – defoliace –
procentická ztráta asimilačních orgánů, S1 (mg/kg), F1 (mg/kg) - koncentraci zátěžových
prvků síry a fluoru v 1. ročníku jehličí smrku, N1 (mg/100mg), P1 (mg/kg) - koncentrace živin
v 1. ročníku jehličí smrku
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