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Interpolace funkčních závislostí (fitování).  

Je-li f(x) lineární funkcí parametrů , , ,..., lze pro problém minimalizace 2 nalézt analytické řešení a 

hovoříme o lineární regresi. Některé nelineární funkce lze linearizovat (exponenciálu lze zlogaritmovat). 

V ostatních případech analytické řešení nemáme a minimum 2 je nutno hledat numericky. Pak jde o 

nelineární regresi, iterativní numerický proces, který je nutno uživatelsky kontrolovat. Pro složitější f(x) 

často velice záleží na počáteční volbě parametrů , , ,.... Při nevhodné volbě parametrů může 

algoritmus uvíznout v lokálním minimu 2, a tak dospět k nesprávnému výsledku. 

Náhodné poznámky a rady: 

 Většinou jsou fyzikální veličiny spojité funkce. f(x) je pak tedy také spojitá funkce (tj. čára v grafu). 

(Neboli: naměřené body nejsou závislost. Ale využíváme je ke konstrukci té hledané závislosti.) 

 Je rozdíl mezi vyhlazováním (tj. interpolování po částech pomocí polynomů – např. metodou 

spline) a výše popsanou regresí. Protože ve fyzice obvykle známe tvar hledané funkce f(x), proto se 

ho vždy snažíme použít při fitování. Interpolace pomocí spline sice může být v grafu hezké vodítko 

pro oko, ale nemá žádný fyzikální význam. 

 Některé algoritmy, veličiny nebo charakteristiky mohou mít v různých programech odlišnou 

implementaci či definici. Vždy je dobré se přesvědčit, jak je to v daném programu zadefinováno. 

Obecně vždy byste měli mít jistotu, že program dělá právě a jenom to, co chcete, aby dělal.   

 Obvykle program umí znázornit chybové úsečky (nejistoty fitovaných dat), a často je i umí 

zohlednit (jako váhy jednotlivých bodů) při výpočtu hodnot hledaných parametrů funkce f(x). To 

ale ještě neznamená, že je umí promítnout také do nejistot těch získaných parametrů. Často tomu 

tak není. (Důvodem bývá, že ke správnému započtení jsou potřeba dodatečné předpoklady o 

charakteru nejistot fitovaných dat, např. že jsou normálně rozděleny, jak jsou korelovány, apod.). 

 Fit přímkou je sice častý případ lineární regrese, nicméně lineární regrese je obecnější pojem – jde 

o fitování jakoukoliv funkcí f(x; , , , ...), která je lineární kombinací svých parametrů , , , ... 

(např. polynom n-tého stupně proměnné x), tj. vede na lineární problém řešitelný analyticky. 

Někdy lidé nesprávně hovoří o lineární regresi, když mají na mysli fit lineární závislostí (přímkou), a 

o nelineární regresi, když mají na mysli fit nelineární funkcí (např. parabolou). 

 Reziduální analýza a další nástroje (statistické charakteristiky) mohou pomoci posoudit, jak je 

zvolený model vhodný. 

 

Statistické testování 

Předkládáme hypotézu a testujeme ji pomocí testu (pravidla), které hypotézu zamítá nebo nezamítá.  

Hladina významnosti  – určuje roli náhody v našem testu (obvykle ~ 1-5 %). Vyjde-li pravděpodobnost 

výsledků hovořící proti testované hypotéze (p-hodnota) menší než , hypotézu zamítáme. 

Existuje celá řada různých statistických testů (binomický test, Z-test, t-test, 2-test, ...), které testují, zda se 

daná veličina chová podle předpokládaného rozdělení. 


