
   

 

Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ 

Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 

 

 

 

SBORNÍK 
 

příspěvků 

z 

19. matematické konference studentů  

na školách VŠTEZ 
 

 

 

 

 

 

 

7. - 9. června 2011 

Tetřeví boudy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatel: Vydavatelství ČVUT v Praze 

Praha 2011 

Editor: Stanislav Olivík 

 

Podpořeno grantem SGS ČVUT, SVK 01/11/F1 



Předmluva 

Katedra matematiky Stavební fakulty ČVUT ve spolupráci s Komisí JČMF pro 

matematiku na VŠTEZ uspořádala v letošním roce v hotelu Tetřeví boudy v Krkonoších 

již 19. konferenci o aplikacích matematiky pro studenty bakalářských, magisterských a 

doktorských oborů na technických vysokých školách.  

Ti, kteří aktivně zahájili tradici pořádání studentských konferencí, byli v roce 1992 

prof. Stanislav Míka a prof. Václav Medek. Tyto konference se konaly na různých 

místech. První připravoval Dr. Ivo Moll v Lošticích, další pak spolupořádali i jiní 

kolegové, mnoho dalších jsme pak pořádali v rámci komise a katedry matematiky 

Fakulty stavební ČVUT v Praze.  

Naše první konference byla soutěž mezi studenty o cenu profesora Medka v době, 

kdy prof. Medek zemřel. Forma soutěže pak byla opuštěna, i když jsme na prof. Medka 

vzpomínali na dalších setkáních členů komise na těchto konferencích. Současné 

konference jsou prostředím, kde studenti různých stupňů studia prezentují úlohy, které 

na různých úrovních řeší. Seznamují se tak s problémy, se kterými se mohou 

v budoucnosti při jejich studiu či v praxi potkat v oblasti matematické a aplikované 

vědy. 

Zvané přednášky vynikajících matematiků a inženýrů, kteří používají při své práci 

matematické metody, jsou každoročním velkým přínosem těchto konferencí. Řada 

kolegů, kteří přijali v minulosti naše pozvání, dovedla naši konferenci do současné 

podoby a podle nás do velmi dobré úrovně. V letošním roce přijali naše pozvání a 

přednesli zvané přednášky dr. Michal Kuráž z České zemědělské univerzity, doc. Jan 

Zeman a prof. Ivo Marek ze Stavební fakulty ČVUT v Praze.  

Konference byla nejen prezentací studentských referátů, ale i příležitostí k mnoha 

diskuzím mimo oficiální program mezi studenty z různých vysokých škol. 

Kromě příspěvků účastníků-studentů je součástí tohoto sborníku i zvaná přednáška 

prof. Ivo Marka. Všem účastníkům děkujeme za aktivní účast. 
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On a special function

Ivo Marek ∗

Abstract
This lecture should serve as an introduction into the theory of a special

class of linear evolution problems characterized by close relation to probability
theory.

1 Introductory motivation examples

1.1 Case of a substochastic operator

We are going to solve the following problem

d

dt
≡ Y ′(t) = LY (t), Y (0) = Y0, (1.1)

where Y, Y0 ∈ E = Rn and

L = L1 =



−2 1 0 . . . 0 0 0
1 −2 1 . . . 0 0 0
0 1 −2 . . . 0 0 0

.
.
.

0 0 0 . . . −2 1 0
0 0 0 . . . 1 −2 1
0 0 0 . . . 0 1 −2


.

We can easily show that
L1 = −2I +B1,

where I is the identity matrix (operator) and

B1 =



0 1 0 . . . 0 0 0
1 0 1 . . . 0 0 0
0 1 0 . . . 0 0 0

.
.
.

0 0 0 . . . 0 1 0
0 0 0 . . . 1 0 1
0 0 0 . . . 0 1 0


.

∗Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thakurova 7, 166 29
Praha 6, Czech Republic, marekivo@mat.fsv.cvut.cz.



eT = (1, ..., 1)T ∈ RN .

Pay attention to the fact that
L1e ≤ 0, (1.2)

or in other words,

e ≥ 1

2
B1e. (1.3)

1.2 Case of a stochastic operator

Further we examine matrix L2, where

L2 =



−1 1 0 . . . 0 0 0
1 −2 1 . . . 0 0 0
0 1 −2 . . . 0 0 0

.
.
.

0 0 0 . . . −2 1 0
0 0 0 . . . 1 −2 1
0 0 0 . . . 0 1 −1


.

Similarly as in case of the matrix L1 we are willing to express L2 using some matrices
possessing a simpler structure. We get

L2 = −2I +B2,

where

B2 =



1 1 0 . . . 0 0 0
1 0 1 . . . 0 0 0
0 1 0 . . . 0 0 0

.
.
.

0 0 0 . . . 0 1 0
0 0 0 . . . 1 0 1
0 0 0 . . . 0 1 1


.

Again, we easily show that
L2e = 0. (1.4)

or else

e =
1

2
B2e.

Relations (1.2) and (1.4) give us a right to call matrix L1 as substochastic gen-
erator while matrix L2 as stochastic generator. Recall that

B1 ≥ 0, B2 ≥ 0,

1

2
BT

1 e =
1

2
B1e ≤ e

and
1

2
BT

2 e =
1

2
B2e = e.



2 Exponential function whose argument is matrix

(linear operator)

2.1 Exponential function (the scalar case)

2.1 Proposition The following series

∞∑
k=0

zk

k!
(2.1)

is absolutely convergent for any complex number z.

2.2 Definition Via the expression (2.1) we can define a function mapping the
complex plane onto itself. It is called exponential function and its value at z is
denoted either by exp{z} or, to save writing space, by ez. We also have

exp{z} =
∞∑
k=0

zk

k!

2.3 Remark Another approach to introduce and analyze exponential function can
be found in various lecture notes. An elementary approach is presented in [2].

2.4 Proposition The function defined via (2.1) possesses the following properties:
(i) Function exp is continuous at any point of the complex plane.
(ii) This function is differentiable at any point z in the complex plane and it

holds
d

dz
exp{z} = exp{z}. (2.2)

(iii) Function exp satisfies
exp{0} = 1

.

2.2 Exponential of a bounded linear operator

The expression (2.1) can be utilized to define the exponential of a matrix X.
It is easy to see that the series

E(t;X) =
∞∑
k=0

tk

k!
Xk (2.3)

is well defined and convergent for any N × N matrix X whose elements are any
complex numbers. Moreover, there is no problem to show that relations analogous
to relations (i), (ii) and (iii) remain valid for the sum (2.3). This means that

lim
k→∞

E(t;X)xk = E(t;X)x, 0 ≤ t < +∞,

whenever limk→∞ xk = x, xk, x ∈ E where E is any finite dimensional Banach space.
In particular this means that

d

dt
E(t;X) = XE(t;X) = XE(t;X),−∞ < t+∞. (2.4)



Let us turn back to problem (1.1). It is easy to see that

Y (t) = exp{Lt}Y0. (2.5)

represents a unique solution because we actually have

Y ′(t) =
∞∑
k=0

k
tk−1

k!
LkY0 = L

∞∑
k=1

tk−1

(k − 1)!
Lk−1Y0 = L

∞∑
k=0

tk

k!
LkY0 = Lexp{Lt}Y0 = LY (t).

An extension of the theory of the exponential to the case of linear maps operating
in a general (infinite dimensional) Banach space is very simple. To explain this claim
let us assume that E is a Banach space over the field of complex numbers equipped
with a norm ‖.‖. Let B be a bounded linear operator mapping E into E . Denote the
set of all bounded linear maps mapping E into E by symbol B(E , ‖.‖). It is an easy
matter to show that the set B(E , ‖.‖) is a Banach space equipped with the norm

‖B‖B(E) = sup {‖Bx‖ : x ∈ E , ‖x‖ ≤ 1} .

Our claim is confirmed in the following

2.5 Theorem Formula

E(t;B) =
∞∑
k=0

tk

k!
Bk,−∞ ≤ t < +∞,

represents an element of space B(E , ‖.‖) and E(t;B) satisfies relations (2.4) with B
in place of X.

The situation is incomparably more complicated if the argument of the expo-
nential E is an unbounded linear operator.

3 Heat conduction equation

In this section we are going to analyze a typical application of the operator theory
related to the exponential function. This area of Mathematics called evolution prob-
lems was a central topic of developments within many branches of Science, Technics,
Economy, Environmental sciences et. of the 20. century and remains to be impor-
tant so far. Since we cannot consider the topics in full generality, we will shortly
show some ingredients of a general theory. Actually, we will just define a class of
problems in a form typical for most of applications in Engineering. A more detailed
explanation will be provided on some special, quite elementary level.

But first, a definition of a general domain on which the evolution problems are
studied.

Let Ω ⊂ RN denote a domain, whose boundary ∂Ω is lipschitzian, which means
that there exist finitely many coordinate systems that can overlap and that have
the following properties: Each point s ∈ ∂Ω is contained at, at least one, coordinate



system in such a way that in each coordinate system the boundary of Ω is determined
by an equation

xj = Fj(xj1 , ...xjn−1), j = 1, ..., n− 1, (xj1 , ..., xjn−1) ∈ Rn−1, (3.1)

and such that each of the functions F1, ..., Fn−1 is lipschitzian on its domain of
definition.

Let us consider the heat conduction equation

∂

∂t
u(t, s) =

∂2

∂s2
u(t, s), t ∈ [0, T ], s ∈ [0, 1], (3.2)

with the initial and boundary conditions

u(0, s) = ψ(s), s ∈ (0, 1), (3.3)

and
u(t, 0) = 0 = u(t, 1) = 0, t ∈ [0, T ]. (3.4)

In order to construct a solution we first introduce an auxiliary function v = v(s)
such that (

∂

∂s

)2

v(s) ≡ v′′(s) =
∞∑
k=0

βkvk(s) (3.5)

and
v′′k(s) = λkvk(s), s ∈ [0, 1], v0(0) = vk(1) = 0,

where λk, k = 1, 2, ... We easily find that

λk = −k2π2, k = 1, 2, ...

and
vk(s) = sinkπs, k = 1, 2, ...

The solution of the auxiliary problem then reads

v(z) =
∞∑
k=1

βksinkπz.

Next, we assume that ψ in the initial condition (3.3) satisfies ψ(s) = v(s) with
suitable coefficients βk ≡ β0k, k = 1, 2, ...

A solution of the evolution problem (3.2) will be sought in form

u(t, z) =
∞∑
k=1

βk(t)sinkπz

with so far unknown coefficients βk(t).
After utilizing the initial condition we get

∂

∂t
βk(t) = −k2π2βk(t), βk(0) = β0k, k = 1, 2, ...

This means that

u(t, z) =
∞∑
k=1

β0kexp{−k2π2t}sinkπz.



3.1 Remark We see that we were able to solve a homogeneous heat conduction
equation problem in one-dimensional space and we obtained it in the form of a
Fourier series. This form however, only hardly can remind us the form of the solu-
tion of evolution problem (1.1) though the problem (1.1) is a standard finite differ-
ence approximation to the problem (3.2), (3.3) and (3.4). A reason explaining this
difference might be the fact that problem (1.1) is governed by a bounded operator
while problem of heat conduction is governed by an unbounded operator.

Having in mind the previous remark we may try to naively utilize the exponential
represented via a power series (2.3). In case of the operator defining the space part
of the heat conduction the approach would mean to deal with power series of type

A =

(
∂

∂s

)2

together with homogenoous Dirichlet conditions.

Formally it would mean to look for a solution in form of a formal series

exp{At} =
∞∑
k=0

tt

k!
Ak. (3.6)

The summand of such series with index k + 1 applied on vector would then look as

tk

k!

(
∂

∂t

)k
w.

It follows that the domain of definition of such operator would be a subset of a
set of functions each of them possessing derivatives of any order in the interval [0, 1].
However, this is in contradiction with our expectations and knowledge concerning
the heat conduction equation. An answer to the question of existence of an analog of
exponential function of an unbounded operator will be present in the next section.

4 Semigroups of linear operators

Let us investigate the exponential function in more detail. Recall that it was in-
troduced via a power series. In the scalar case the following relations are direct
consequences of the definition:

exp{s}exp{t} = exp{t}exp{s} = exp{s+ t}, ∀s, t ∈ (−∞,+∞). (4.1)

These relations have no chance to remain valid for the case of unbounded operators.
In more detail, we see that big difficulties may appear if the spectrum of the operator
under consideration contains a sequence of positive elements tending to +∞. Recall,
this was not the case of the space operator in the heat conduction equation.

A natural reaction to the fact just mentioned is the following idea: What about
to restrict the validity of relations (4.1) on the semiinterval of the real axis? We will
see that this is a correct way to solve the problem of the exponential. This means
the exponentials of unbounded operators form only a semigroup and in general, not
a group!



4.1 Definition Let E be a Banach space either over the field of real or complex
numbers equipped with a norm ‖.‖. A family of bounded linear operators T =
{T (s) ∈ B(E) : 0 ≤ s < +∞} satisfying the following relations

T (s+ t) = T (s)T (t) = T (t)T (s), 0 ≤ s, t < +∞,

is called semigroup of bounded linear operators.

4.2 Remark It is easy to see that once a member of a semigroup of linear operators,
say T (t) is continuous with respect to t at least at one point, say t0 ∈ [0,+∞0, then
it is continuous at any point s ∈ [0,+∞).

On the other hand existence of operator A defined as

A = lim
t→0

1

t
[T (t)− I] (4.2)

is a rich source of deep theories in dependence of a kind of convergence chosen to
define the limit. We then talk about uniform, strong, weak etc. theories of the
semigroups of operators. If a limit operator A exists, its domain of definition is
dense and if A is closed, A is called the infinitesimal generator of semigroup T (t).

An extremely important question reads: How to recognize that a given densely
defined closed operator A is infinitesimal generator of some semigroup of operators.

The celebrated result of E. Hille and K. Yosida delivers the following answer

4.3 Theorem [3, p.376] Let A be a linear operator mapping a dense domain of
definition D(A) into E. If the resolvent operator (λI − A)−1 satisfies relations

λ
∥∥∥(λI − A)−1

∥∥∥
B(E)
≤ 1 for λ > 0,

then A is the generator of a strongly continuous semigroup of linear operators.

5 Evolution problems

This section is devoted to proving the promised assertion concerning solution to the
heat conduction equation. Actually, we are going to prove the following

5.1 Theorem Let E = L2([0, 1]) equipped with the inner product

(u, v) =
∫ 1

0
u(τ)v(τ)dτ. (5.1)

Then operator A defined by

Au(z) ≡
(

d

dz

)2

u(z), z ∈ (0, 1), u(0) = u(1) = 0, (5.2)

is the infinitesimal of a semigroup of operators T where the semigroup defines a
unique solution to the heat conduction equation (3.2), (3.3) and (3.4). This means

T (t)u0(z) =
∞∑
k=1

β0kexp{−k2π2t}sinkπz, u0(z) =
∞∑
k=1

β0ksinkπz



Proof It is enough to show that the norm of the resolvent operator satisfies

λ
∥∥∥(λI − A)−1

∥∥∥
B(E)
≤ 1, ∀λ > 0. (5.3)

Validity of (5.3) is a consequence of the following statements:
(α) Operator A defined via (5.2) is closed and symmetric with respect to the

inner product (5.1).
(β) The resolvent operator (λI − A)−1 is compact for all λ > 0.
(γ) Spectral radius ρ([νI−A]−1) = min{|ν+k2π2|−1 : k = 1, 2, ...} = |ν+π2|−1 ≤

ν−1, ν > 0.
An application of the Hille-Yosida Theorem completes the proof.

6 Rational approximation of the exponential func-

tion

6.1 Elementary properties

Recall the definition of the exponential function. For any complex number z

exp{z} ≡ ez =
∞∑
k=0

zk

k!
, z ∈ C1, z = x+ iy, x, y ∈ R1, i2 = −1. (6.1)

We derive that
|ez| ≤ 1 pro z ∈ C1,<z ≤ 0 (6.2)

and moreover,

lim
z→∞

e−|z| = 0, |z| = (z.z)1/2 , z = u− iv, z = u+ iv, u, v,∈ R1. (6.3)

In the next text we consider rational functions R = P
Q

where P and Q are
polynomials with complex coefficients. If it is convenient we use indices in order to
show the degree of the appropriate polynomial, e.g.

Rp,q(z) =
Pp(z)

Qq(z)

and in particular,

P0(z) = 1, P1(z) = 2z + 1/2, Q1(z) = 1− z,

and so on.
In the sequel we are going to assume that the polynomials P and Q defining a

rational function R are indivisible, i.e. there is no polynomial S whose degree at
least one and such that P (z) = Pd(z)S(z) and Q(z) = Qd(z)S(x)z ∈ C1. In other
words,

R(z) =
Pd(z)

Qd(z)
, z ∈ C1,

implies that Pd and Qd are constant.



6.1 Definition A rational function R is called Pade’ approximation of the expo-
nential function if the following relations

ez −R(z) = g(z)zp+1 = 0(zp+1), z ∈ Ω0, (6.4)

hold where Ω0 is some neighborhood of point 0 ∈ C1 and it also holds that

0 6= κ = sup {|g(z)| : z ∈ Ω0} < +∞.

6.2 Examples.

R1,0(z) =
P1(z)

Q0(z)
= 1 + z, P1(z) = z, Q0(z) = 1, (6.5)

R0,1(z) =
P0(z)

Q1(z)
=
P0(z)

Q1(z)
=

1

1− z
, P0(z) = 1, Q1(z) = 1− z, (6.6)

R1,1(z) =
P1(z)

Q1(z)
=

2 + z

2− z
, P!(z) = 2 + z, Q1(z) = 2− z. (6.7)

We check easily that
R0,1(z) = 1 + z + z2 + ...,

and

R1,1(z) = 1 + z +
1

2
z2 + ...

consequently,
|ez −R1,0(z)| = 0(z2), p = 1, (6.8)

|ez −R0,1(z)| = 0(z2), p = 1, (6.9)

|ez −R1,1(z)| = 0(z3), p = 2. (6.10)

6.3 Definition A rational approximation of the exponential is calle A-acceptable
if it holds that

|R(z)| ≤ 1 pro <z ≤ 0. (6.11)

6.4 Examples.

We check easily that R1,0 v (6.5) is not A-acceptable. On the other hand, R0,1 v
(6.6) and R1,1 in (6.7) are A-acceptable. and it holds

lim
z→∞
|R0,1(z)| = 0 (6.12)

and also
lim
z→∞
|R1,1(z)| = 1. (6.13)

6.5 Definition Rational approximations of the exponential (6.5)-(6.7) carry the
names of their inventors. Thus, the approximations R1,0 is called Euler forward ap-
proximation, while R0,1 is called Euler backward approximation R1,1 approximation
of Crank-Nicholson.



6.6 Remark As exercise we consider the problem

d

dt
u = λu, u(0) = u0.

Let λ ∈ C1, be such that <λ < 0 but its modulus is large. Though |eλ| is very small
the approximations returned by various methods do respond quite differently.

Since in our example

lim
<λ→−∞

|eλ| = lim
<λ→−∞

e<λ = 0,

10 the Euler forward method implies∣∣∣eλ −R1,0(λ)
∣∣∣ =

∣∣∣eλ − 1− λ
∣∣∣

≥ |λ| − 1− e<λ.

We see that this approximation offers error of arbitrary large error.
On the other hand,
20 the backward Euler method implies∣∣∣eλ −R0,1(λ)

∣∣∣ =
∣∣∣eλ − 1

1−λ

∣∣∣
= O(|λ|2)

30 Even more accurate is the Crank-Nicholson scheme∣∣∣eλ −R1,1(λ)
∣∣∣ =

∣∣∣∣∣eλ − 2 + λ

2− λ

∣∣∣∣∣ = O(|λ|3).

6.2 Numerical procedures

Rational approximations of the exponential function are suitable tools to numerical
solving initial value problems.

Let us consider the following class of problems

d

dt
u = Au, u(0) = u0,

where A is some linear operator, say the space variable part in the heat conduction
equation. Any rational approximation of the exponential offers a numerical scheme
in the form

uτ ([k + 1]τ) = uτ (kτ) + Aτuτ (kτ), uτ (0) = u(0), (6.14)

where τ is the ”step” of the procedure, Aτ = R(τA) and R is a suitable rational
approximation of the exponential.

6.7 Definition A rational approximation R is called stable if∥∥∥[R(τA)]k
∥∥∥
B(E)
≤ κ, κ = κ(T ) < +∞, 0 ≤ kτ ≤ T,

where κ is independent of k = 1, 2, ...



Convergence of procedure (6.14) is a consequence of the celebrated Lax Theorem

6.8 Theorem [5] Numerical process (6.14) is convergent if and only if it is stable.

Prior we formulate a broadly applicable result

6.9 Definition Let E be a Hilbert space with inner product (., .). Assume A is
a closed operator mapping its dense domain D(A) into E . Operator A is called
dissipative if

R(Au, u) ≤ 0, ∀u ∈ D(A).

For dissipative operators we have a definite result.

6.10 Theorem [1] Suppose A is a dissipative operator on Hilbert space E. Process
(6.14) is convergent if and only if the corresponding rational approximation of the
exponential is acceptable.

6.11 Remark Pay attention to the fact that the space variable operator in the
heat conduction equation is dissipative.

7 Some conclusions

The goal of this contribution is in calling attention to a deep theory of semigroups of
linear operators in connection with problems related to the equations of Mathemat-
ical Physics. A particular emphasis has been given to natural connections of some
evolution problems such as the heat conduction equation to the theory of proba-
bility. We tried to show how all these properties relations of the theories studied
interact in the process of applications and in particular in computer realizations.
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SIMULACE POHYBU CHODCŮ
POMOCÍ CELULÁRNÍCH MODELŮ

Marek Bukáček1

Abstrakt:
Dnes využívané modely pro simulaci chování davu můžou být rozděleny do tří sku-
pin: modely založené na silovém působení, termodynamické modely a modely na
bázi celulárních automatů – ty jsou předmětem našeho zkoumání. Jejich podstatou
jsou stochastická pravidla aktualizace a diskretizace času i prostoru. Dále předsta-
víme Floor field model pro pohyb chodců inspirovaný komunikací mravenců. Jedná
se o dvourozměrný celulární automaton, kde se chodci pohybují uvnitř diskrétní
mřížky M x N. Pravidla přechodu chodce z buňky do buňky zahrnují nejen odpu-
divé síly (mezi chodci a překážkami a mezi chodci navzájem), ale i stádní chování a
samotnou vůli chodce. V druhé polovině zavedeme zjednodušenou variantu modelu
zaměřenou na evakuaci místnosti. Důraz bude kladen na průběh evakuace a způsob
rozhodování chodců. Přednáška bude zakončena prezentací výsledků a navržením
doplňků a úprav pro další model.

1 Úvod

Zájem o modelování chování davu lidí dnes roste, i když je stále v pozadí za mode-
lováním dopravních systémů. Největší uplatnění má v bezpečnostní analýze staveb,
která je při dnešním životním stylu nezbytná. Simulace krizových situací prověří
bezpečnostní prvky budov a upozorní na nebezpečná místa.

Variant, jak simulovat pohyb chodců je více. Jedná se o modely založené na
silovém působení (viz článek [1]), termodynamické modely (viz článek [2]) a celulární
automaty, zde probírány.

Obrázek 1: von Neumannovo okolí se vzádeností 1, resp. 2. (převzato z [4])

Modely na bázi celulárních automatů (viz článek [3]) jsou typicky stochastické
modely diskrétní v čase i prostoru, s aktualizačním schématem založeným na jedno-
duchých pravidlech.

1Katedra Inženýrství Pevných Látek, Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, České Vysoké
Učení Technické v Praze, Trojanova 13, Praha 2, 120 00
Email: marek.bukacek@seznam.cz



Prostor je rozdělen na buňky, které svou velikostí odpovídají rozměrům částice a
modelové situaci. Tyto buňky (celulární automaty) se aktualizují každý krok podle
daných pravidel, stejných pro všechny buňky. Aktualizační pravidla závisí pouze na
stavu okolí (pro příklad viz obrázek 1). Časový krok je volen tak, aby souhlasil s
reakční dobou člověka.

2 Jevy pozorované při evakuaci

Důležitým jevem, který hraje roli při bezpečnostní analýze, je chování davu před
zúženým průchodem. Podstatná je závislost kapacity průchodu (tj. maximální tok)
na šířce.

Dříve byla uznávaná představa, že lidé procházejí průchodem v řadách. Kapacita
by tedy měla vzrůst, pokud je možné přidat další řadu chodců. Experimentální data
ale ukazují na spojitou závislost od šířky průchodu 60 cm. Skutečné chování chodců
totiž připomíná pohyb zipu, jak popisuje obrázek 2.

Po překročení kapacity průchodu nastává kongesce. Hustota na vstupu je při-
bližně 5 chodců na m2, hustota na výstupu se pohybuje kolem 1,8 m2. Tyto hodnoty
se nemění s šířkou průchodu. Navíc tok průchodem je nepravidelný a nižší než je
jeho kapacita.

Ve stavu vysokých hustot se také nejvíce projevuje efekt „pospíchej pomaluÿ.
Podobně jako v klasické mechanice i u pohybu lidí platí, že s rostoucí rychlostí roste
pravděpodobnost srážek. V případě chodců to znamená, že pokud je cílená rychlost
vysoká, dochází mezi nimi častěji ke konfliktům. Ty brzdí nejen jejich účastníky, ale
i okolní chodce. Celkově je tedy vysoká rychlost jako řešení kongescí kontraproduk-
tivní.

3 Floor field

Floor field model, definovaný v [3], je celulární automaton, který se snaží co nej-
flexibilněji popsat chování chodců. Zohledňuje cíle jedince, interakci s prostředím i
interakce ve skupině.

Je inspirován chováním mravenců, přesněji tzv. chemotaxí. Mravenci vysílají do
okolí své feromony, které se ukládají do okolí cesty. Tak spolu komunikují na dlouhé

Obrázek 2: Efekt zipu při pohybu davu zúženým prostorem - kapacita průchodu
roste spojitě s jeho šířkou (převzato z [3])



zvdálenosti. Podobně každý agent reaguje pouze na své nejbližší okolí, ale zároveň
sleduje chování davu.

Prostor je rozdělen pravoúhlou sítí na čtvercové buňky o rozměrech 0,4m x 0,4m.
Model využívá von Neumannovu definici okolí s dosahem 1, viz obrázek 1. Časový
krok se odvíjí od reakční doby člověka, jedná se o několik desetin vteřiny.

Pravděpodobnost přechodu agenta je ovlivněna několika faktory:

• Vůle jedince vytváří matici preferencí Mij .

• Statické pole Sij odpovídá potenciálu pole generovaném objekty modelové
oblasti.

• Dynamické pole Dij slouží k ukládání stop chodců.

Pravděpodobnost, že agent přejde z buňky i do buňky j je dána vztahem:

pij = NMije
ksSijekdDij(1− nij) , (1)

kde N je normovací konstanta a ks , kd jsou koeficienty citlivosti na daná pole. Ve-
ličina nij představuje obsazovací číslo – pokud je buňka obsazená, pak nij = 1. Z
toho vyplývá, že se částice může přesouvat pouze do volných buněk

Rozhodnutí chodce v buňce (i) probíhá paralelně podle následujícího schématu:

1. výpočet pravděpodobnosti pij přechodu do sousedních buněk podle vzorce (1)

2. náhodný výběr cílové buňky (j) podle pij

Při chodu simulace dochází ke konfliktním situacím, kdy se více lidí (maxi-
málně 4) rozhodnou pro stejnou buňku. Tento jev nastává díky paralelnímu chodu
simulace a není nežádoucí. V takovém případě je pouze jeden chodec náhodně vy-
brán pro přemístění, ostatní zůstanou na svých pozicích. Přesně tak jsou řešeny i
konflikty v reálném světě. Naopak, je zaveden difuzní koeficient µ, který předsta-
vuje pravděpodobnost, že pokud chce do buňky vstoupit více agentů, tak se tam
nedostane žádný.

4 Vlastní model

Tento dvourozměrný celulární automaton slouží k modelování evakuace místnosti,
vychází z modelu prezentovaném v sekci 3. Zvláštní důraz je kladen na zkoumání
způsobu rozhodování chodců a průběhu evakuace.

Model zahrnuje potenciál generovaný atraktory (místa přitažlivá pro chodce,
například dveře), tření v systému a řešení konfliktních situací. Volba parametrů
ovlivňuje strategii chodce nebo například mění hustotu obsazení.

4.1 Model

Základním objektem modelu je buňka B(x, y) - samostatný celulární automat. Jeho
stav je dán obsazovacím číslem n(x, y), které je rovno 1, pokud je buňka obsazená



Obrázek 3: Časový vývoj uspořádaného stavu lidí, interval mezi jednotlivými snímky
je 2 kroky. Pravděpodobnost pi = 0, 25ni ∀i ∈ {1, 2, 3, 4}, chodec se vždy posune,
pokud má prostor.

a 0, pokud je buňka prázdná. Potenciál U(x, y) je určen pozicí B(x, y) a „silouÿ
atraktorů:

U(x, y) =
∑
i

Fi

ri(x, y)
. (2)

Fi je konstanta charakterizující atraktor i a ri(x, y) je euklidovská vzdálenost atrak-
toru i a B(x, y).

Tření v B(x, y) udává pravděpodobnost, že chodec zůstane v buňce, i když má
možnost pohybu. Je závislé na potenciálu:

α(x, y) = α0
1√

U(x, y)
, (3)

kde α0 je parametr modelu.
Pohyb částice je řízen pravděpodobnostním procesem, jehož parametry určuje

aktuální stav okolí člověka. Okolím rozumíme von Neumannovo okolí se vzdáleností
1, viz obrázek 1.

Pokud jsou všechny buňky v okolí chodce obsazené, pak zůstane stát. V opačném
případě nastane výpočet pravděpodobnosti podle 2 přístupů:

1. Člověk preferuje pohyb před setrváním na stejné pozici, i za cenu pohybu
proti potenciálu. Odpovídá to situaci, kdy se chodec nejdříve podívá, kde je
volno a až poté z potenciálů volných buněk určí pravděpodobnosti přechodů.
Pravděpodobnost stání p0 je dána pouze koeficientem tření:

p
(1)
i =

eUini∑4
j=1 e

Ujnj

(1− α), p
(1)
0 = α. (4)



Obrázek 4: Závislost evakuačního času na koeficientu pohyblivosti, který řídí chování
chodce.

Index i prochází všechny 4 sousední buňky, pro zjednodušení zápisu byly vy-
nechány souřadnice (x, y).

2. Člověk je méně pohyblivý, v případě obsazené buňky v okolí má tendenci če-
kat. Pravděpodobnost přechodu do této buňky je přičtena k pravděpodobnosti
setrvání na pozici. Tento jev více ovlivňuje situaci, kdy je obsazená buňka ve
směru k atraktoru, proto můžeme říct, že člověk raději stojí, než aby se po-
hyboval proti potenciálu. Odpovídá to situaci, kdy se nejdříve z potenciálů
vypočtou pravděpodobnosti přechodů a až poté se ověří obsazenost. Prav-
děpodobnost stání p0 je dána součtem koeficientu tření a pravděpodobnosti
přechodu do obsazené buňky:

p
(2)
i =

eUini∑4
j=1 e

Uj
(1− α),

p
(2)
0 = α +

4∑
i=1

eUi(ni − 1)∑4
j=1 e

Uj
(1− α).

(5)

Výsledná pravděpodobnost přechodu člověka do buňky j ∈ {0, 1, 2, 3, 4} je pak
dána vztahem:

pj = κp
(1)
j + (1− κ)p(2)j , (6)

kde κ ∈ 〈0; 1〉 je koeficient pohyblivosti.
Model neřeší pouze pohyb izolovaných chodců, proto je nutné vyřešit možné

konflikty. Člověk ve svém kroku provede pouze virtuální posun, do „čekárnyÿ. Po
akci všech částic se vyhodnotí čekárny — pokud je v některé více lidí, nastává
konflikt. S pravděpodobností δ ∈ 〈0; 1〉 (difuzní koeficient – parametr modelu) je
konflikt vyřešen tak, že se nepřesune žádný chodec. V opačném případě se náhodně
vybere 1 člověk z čekárny a ten provede reálný posun. Ostatní chodci zůstanou ve
svých buňkách.



4.2 Výsledky

Takto postavený model může sloužit i k popisu dějů bez potenciálu, například k
simulaci přechodu uspořádaného stavu na neuspořádaný. Ukázka je na obrázku 3.

Obrázek 5: Simulace evakuace místnosti o rozměrech 6m × 7,5m, ve které bylo
náhodně rozmístěno 36 lidí. Exit je umístěn do buňky na pozici (0, 5). Hodnoty
parametrů: ρ0 = 0, 2 člověka/buňku, κ = 0, 5, α0 = 0, 1 a δ = 0, 2.

Dále byly provedeny simulace evakuace pro rozdílné strategie chování chodce. Jak
je patrné z obrázku 4, rozdíly v evakuačním času můžou činit až 15%. Nejefektivnější
strategie je kombinace obou variant výpočtu pravděpodobnosti. Zároveň je možné
zavrhnout strategii „preference setrváníÿ, která přináší o 10% delší evakuační čas.
Všechny tyto efekty sílí s klesající hustotou – ve stavu kongesce nemá individuální
chování chodce na evakuaci takový vliv.

Průběh evakuace ilustruje graf hustoty a toku v místnosti (viz obrázek 5). Hus-
tota v podstatě udává četnost obsazení a tok udává četnost pohybu. V místech, kde
je tok výrazně nižší než hustota, docházelo ke kongesci.



5 Závěr

Představený model dobře popisuje některé prvky chování chodců, například tvorbu
kongesce a průběh evakuace. Také byla odhalena optimální strategie rozhodování
pro minimalizaci evakuačního času.

Dále bude potřeba porovnat výsledky s experimentálními daty, čímž se také
provede kalibrace modelu.

Model bude sloužit jako základ pro další práci. Rozšíření bude mimo jiné obsaho-
vat více variant výpočtu potenciálu a tření, zjemnění prostorové mřížky a časového
kroku, zavedení prostorové orientace chodce, rozšíření okolí člověka a odhad bohybu
okolních chodců v rozhodovacím procesu. Zamýšlené změny mají za cíl maximálně
přiblížit model reálnému chování lidí.
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APOSTERIORNÍ ODHAD HODNOTY LINEÁRNÍ

FUNKCE CHYBY PŘIBLIŽNÉHO ŘEŠENÍ ELIPTICKÉ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE DRUHÉHO ŘÁDU

Edita Dvořáková1

Abstrakt

Rotačně nesymetrické pr̊uřezy obecně ztrácej́ı při krouceńı rovinnost, docháźı k tzv.
deplanaci. Moment tuhosti pr̊uřezu ve volném krouceńı je pak závislý na tzv.
deplanačńı funkci. Pro většinu pr̊uřez̊u nelze moment tuhosti v krouceńı přesně
spoč́ıtat, je nutné použ́ıt přibližný výpočet. V tomto př́ıpadě se ptáme, jak velké
chyby se přibližným výpočtem dopoušt́ıme.

V př́ıspěvku je předveden výpočet pomoćı metody konečných prvk̊u a následně jsou
provedeny dva r̊uzné aposteriorńı odhady chyby. Dı́ky znalosti přesného řešeńı na
eliptické oblasti lze posoudit, jak přesně se nám podařila chyba řešeńı odhadnout.

1. Úloha

Pro výpočet momentu tuhosti v krouceńı plat́ı následuj́ıćı vztah

Ik =
∫

Ω

x2 + y2 +
∂ψ

∂y
x−

∂ψ

∂x
y dΩ,

kde ψ je tzv. deplanačńı funkce a oblast Ω je plocha pr̊uřezu. Pro deplanačńı funkci
je možné odvodit Laplaceovu rovnici

∂2ψ(x, y)

∂x2
+
∂2ψ(x, y)

∂y2
= 0.

Okrajová podmı́nka pro řešeńı Laplaceovy rovnice vyplývá z faktu, že výsledné
smykové napět́ı na okraji pr̊uřezu má p̊usobit ve směru tečném k okraji. Lze tedy
odvodit vztah pro normálovou derivaci deplanačńı funkce na hranici pr̊uřezu

∂ψ

∂n
= nxy − nyx.

1Fakulta stavebńı, ČVUT v Praze, edita.dvorakova@fsv.cvut.cz



2. Řešeńı úlohy metodou konečných prvk̊u

Lze tedy napsat slabou formulaci naš́ı úlohy

B(u, v) = F (v), v ∈ V, (1)

kde V = {v; v ∈ H1(Ω),
∫

Ω
v dx = 0}. Hledaná funkce u v tomto př́ıpadě vyjadřuje

deplanačńı funkci ψ, F je spojitý lineárńı funkcionál na V a B je bilineárńı pozitivně
definitńı forma na V ,

B(u, v) =
∫

Ω

∂u

∂x

∂v

∂x
+
∂u

∂y

∂v

∂y
dxdy,

F (v) =
∫

∂Ω
(ynx − xny)v ds,

kde (nx, ny) je vektor jednotkové vněǰśı normály ke hranici ∂Ω oblasti Ω. Naš́ım
úkolem je určit hodnotu L a odhad chyby L. Plat́ı

L(u) =
∫

Ω

x
∂u

∂y
− y

∂u

∂x
dxdy.

Námi poč́ıtané L nezahrnuje př́ıspěvek polárńıho momentu setrvačnosti Ip =
∫

Ω
x2+

y2 dΩ do momentu tuhosti, opov́ıdá pouze př́ıspěvku od volného krouceńı.

V diskretizované úloze mı́sto podmı́nky
∫

Ω
u dΩ = 0 požadujeme splněńı podmı́nky

∑

ui = 0. Dále definujme energetickou normu |||v||| =
√

B(v, v). Budeme hledat
přibližné řešeńı uh ∈ Vh, pro které

B(uh, v) = F (v) (2)

a kde Vh ⊂ V je konečnědimenzionálńı prostor. Vznikne rozděleńım oblasti Ω
na trojúhelńıky o pr̊uměru řádově h. Prostor Vh je tvořen funkcemi po částech
lineárńımi na trojúhelńıćıch. Celou naši úlohu řeš́ıme v programu MATLAB, k
triangulaci využijeme kód DistMesh [2].

Na Obr. 1 je znázorněno, jak proběhne triangulace na eliptické oblasti. Vyřešeńım
úlohy źıskáme přibližné řešeńı uh, které odpov́ıdá deplanačńı funkci ψ. Můžeme
tedy také vyč́ıslit hodnotu L(uh), která odpov́ıdá př́ıspěvku volného krouceńı do
momentu setrvačnosti Ik. Na Obr. 2 a Obr. 3 jsou zobrazeny výsledky pro dvě
r̊uzné oblasti: oblast ohraničená elipsou a oblast tvaru čtverce s kruhovým výřezem.

3. Chyba řešeńı

Chybu přibližného řešeńı uh označ́ıme e ∈ V ,

e = u− uh,



Figure 1: Triangulace na eliptické oblasti.
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Figure 2: Řešeńı uh a L(uh) na eliptické oblasti.

L(e) = L(u)− L(uh).

Odečteńım rovnost́ı (1) a (2) dostaneme

B(e, v) = B(u− uh, v) = 0, v ∈ Vh. (3)

Tedy chyba řešeńı ve V je kolmá k Vh vzhledem k energetickému skalárńımu součinu.
Dále označ́ıme reziduum

Rh(v) = F (v)− B(uh, v).

Z (3) plyne
Rh(v) = 0 pro v ∈ Vh.

Jelikož prostor V je nekonečnědimenzionálńı, nelze určit hodnotu chyby e a neńı
tedy ani možné vyhodnotit L(e).
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Figure 3: Řešeńı uh a L(uh) na čtvercové oblasti s kruhovým výřezem.
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Figure 4: Př́ıspěvky jednotlivých element̊u do L(e1) na eliptické oblasti.

4. Odhad chyby řešeńı I

Zvoĺıme vhodný konečnědimenzionálńı prostor V1, Vh ⊂ V1 ⊂ V a urč́ıme e1 ∈
V1. V našem př́ıpadě voĺıme prostor V1 takový, který vznikne rozděleńım každého
trojúhelńıku na čtyři menš́ı vzájemně shodné trojúhelńıky, které jsou podobné trojúhelńıku
p̊uvodńımu. Potom plat́ı

e1 = u1 − uh,

kde u1 je řešeńı rovnice (1) v prostoru V1.

Máme tedy odhad chyby e1 a můžeme dosadit do L. Źıskáme tak odhad L(e1)
znázorněný na Obr. 4 a Obr. 5.
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Figure 5: Př́ıspěvky jednotlivých element̊u do L(e1) na čtvercové oblasti s kruhovým
výřezem.

5. Odhad chyby řešeńı II

V tomto odstavci je proveden výpočet L(e) podle postupu, který je popsán v textu
[1].

Vztah mezi reziduem Rh(v) a hodnotou L(e) je lineárńı na V , neboť oba výrazy
záviśı lineárně na e = u−uh. To znamená, že existuje lineárńı funkcionál ω takový,
že

L(e) = ω(Rh).

Z vlastnost́ı rezidua však plyne, že plat́ı i rovnost Rh(ω) = L(e), tedy

B(u− uh, ω) = L(e),

B(e, ω) = L(e).

To je splněno např́ıklad, pokud

B(v, ω) = L(v), (4)

pro každé v ∈ V. Tato úloha je tzv. duálńı úlohou k úloze (2). Označ́ıme ωh ∈ Vh
přibližné řešeńı úlohy (4) , potom plat́ı

B(v, ωh) = L(v), v ∈ Vh.

Zaj́ımavé je, že duálńı úloha je stejná jako p̊uvodńı úloha (2). Je to dáno t́ım, že ve
skutečnosti maj́ı obě úlohy stejné pravé strany

F (v) =
∫

∂Ω
(ynx − xny)v ds =

∫

∂Ω
yv dy + xv dx,

L(v) =
∫

Ω

x
∂v

∂y
− y

∂v

∂x
dxdy =

∫

∂Ω
yv dy + xv dx,

F (v) = L(v).



Obdobně jako v úloze (2) lze určit chybu ε = ω − ωh ∈ V. Z (3) plyne B(e, ωh) = 0.
To znamená

L(e) = B(e, ω − ωh) = B(e, ε),

L(e) = B(e, ε).

Potom
|L(e)| = |B(e, ε)| ≤

∑

K

|B(e, ε)K| ≤
∑

K

|||e|||K|||ε|||K, (5)

kde součet prob́ıhá přes všechny elementy K a indexK znamená restrikci na element
K. Označme

LE(e) =
∑

K

|||e|||2K.

Odhad LE(e) je vykreslen na Obr. 6. Dále se dá ukázat, že

|||e||| ≤
1

1− β
|||u1 − uh|||,

kde β je tzv. saturačńı konstanta. Saturačńı konstanta pro prostory Vh a V1 je dána
vztahem

|||u1 − u||| ≤ β|||uh − u|||.

Hodnota saturačńı konstanty neńı známá. Avšak pro malé hodnoty h může být
považována za např. 1

2
.
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Figure 6: Odhad př́ıspěvk̊u jednotlivých element̊u do LE(e) na čtvercové oblasti s
kruhovým výřezem.



6. Porovnáńı výsledk̊u

Pro eliptickou oblast známe přesnou hodnotu deplanačńı funkce, d́ıky tomu můžeme
porovnat některé výsledky. Plat́ı

ψ(x, y) =
b2 − a2

b2 + a2
xy,

kde a a b jsou velikosti poloos dané elipsy. Na Obr. 7 je porovnáno naše přibližné
řešeńı uh s přesnou hodnotou deplanačńı funkce ψ. Jelikož známe přesné řešeńı,
můžeme vyč́ıslit také skutečnou chybu e. Toho lze využ́ıt k źıskáńı přesných hodnot
L(e) a |L(e)|. Porovnáńı s přibližnými výsledky je na Obr. 8 a Obr. 9 a výsledné
hodnoty pro celou oblast Ω při r̊uzných velikostech h jsou porovnány v tabulce.

h

Veličina 0.6 0.3 0.1

L(e) -1.7459 -0.3243 -0.0305
L(e1) -1.2937 -0.2160 -0.0192
LE(e) 1.3555 0.2205 0.0192
LE(e1) 1.2937 0.2160 0.0192
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Figure 7: Řešeńı uh na eliptické oblasti a přesná hodnota deplanačńı funkce.
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Figure 8: Př́ıspěvky jednotlivých element̊u do L(e1) na eliptické oblasti v porovnáńı
s př́ıspěvky do L(e).

7. Závěr

• Podařilo se nám spoč́ıtat deplanačńı funkci ψ metodou konečných prvk̊u.

• Vyhodnotili jsme přibližnou hodnotu L(u), tedy hodnotu př́ıspěvku volného
krouceńı do momentu setrvačnosti.

• Provedli jsme dva r̊uzné postupy výpočtu odhadu chyby.

• V prvńım odhadu, uvedeném v odstavci 5, jsme si vybrali jeden z několika
možných typ̊u odhad̊u a to heuristický odhad založený na úvaze, že přesná
chyba řešeńı je přibližně rovna odchylce řešeńı v p̊uvodńım prostoru Vh a ve
zvětšeném prostoru V1.

• Druhým typem odhadu, který jsme provedli, je odhad popsaný v textu [1].
Výhodou tohoto postupu je, že je podložen výpočtem a že výsledná chyba je
spoč́ıtána v energetické normě. Také je př́ıznivé, že ve je vztahu (5) rovnost
|L(e)| = |B(e, ε)|, bohužel hodnoty e a ε známe pouze přibližně.

• Při řešeńı duálńı úlohy jsme zjistili, že duálńı úloha je totožná s úlohou p̊uvodńı.
Vhodnými úpravami se dá vyjádřit z pravé strany jedné úlohy pravá strana
úlohy druhé.

• Dı́ky znalosti přesné hodnoty deplanačńı funkce ψ pro eliptickou oblast jsme
mohli ověřit správnost některých našich výpočt̊u. Zdá se, že naše výsledky lze
považovat za uspokojivé.

• V řešeńı této úlohy by se dalo i nadále pokračovat. Mohlo by se např́ıklad
využ́ıt nějakého jiného odhadu chyby, popř. vyzkoušet jiný postup při zjemňováńı
śıtě trojúhelńık̊u.
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Figure 9: Odhad př́ıspěvk̊u jednotlivých element̊u do LE(e) na eliptické oblasti v
porovnáńı s přesnou hodnotou.
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O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu
z pohl’adu metódy konečných prvkov

Michal Eliaš (michal.elias@fsv.cvut.cz) 1

Abstrakt

Zmyslom tohto príspevku je stručne a názorne opísat’ základné informácie

týkajúce sa metódy konečných prvkov z praktického (inžinierskeho) pohl’adu.

Tento príspevok si nekladie za ciel’ poskytnút’ moderný pohl’ad riešenia par-

ciálnych diferenciálnych rovníc, aj ked’ metóda konečných prvkov je metóda

určená k numerickému výpočtu týchto rovníc.

Ak si zvolíme vhodnú aproximačnú funkciu, potom by sme ňou mohli

opísat’ riešenie napr. problému deformácií zemského povrchu.

1 Úvod

Deformáciu zemského povrchu spôsobujú sily, ktorým môžeme pripísat’ poten-

ciálnu energiu. Deformácie teda spôsobujú sily, ktoré majú schopnost’ urobit’ prácu,

ktorou dôjde k pretvoreniu.

Popri vyjadrení celkovej potenciálnej energie sa nám ponúka priestor pre d’al-

šie úvahy. Uvažujme napr. vplyv slapového potenciálu a jeho vel’kost’ na hodnoty

deformácií, ktoré by mohli byt’ do celkovej energie vhodne započítané a pomocou

metódy konečných prvkov vhodne vyjadrené.

Rozoznávame dve druhy síl:

1. sily vonkajšie – deformáciu vyvolávajú. Tie môžeme rozdelit’ na:

• sily objemové (tiaž Zeme, zotrvačné sily apod.). Tieto sily sú funkciou

hmotnosti a sú uzavreté v určitom geometrickom tvare,

• sily povrchové (zat’aženie, reakcia apod.). Sú to najmä sily, ktoré vzni-

kajú pri kontakte jedného telesa (prvku) s iným.

2. sily vnútorné – spôsobujú deformáciu. Vznikajú pôsobením vonkajších síl,

napr. pôsobením napätia apod.

1Katedra matematiky, ČVUT Praha, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6



2 Vyjadrenie potenciálnej energie vonkajších síl

V úvode sme si povedali, že vonkajšie deformačné sily, tj. sily, ktoré deformácie

vyvolávajú delíme na sily objemové a povrchové.

Pomocou vyjadrenia d’Alembertovho princípu virtuálnej práce:(
F−m · ∂

2u
∂t2

)
· δu = 0

a s uvážením l’ubovol’nej hodnoty objemu V deformovaného telesa môžeme pre

celé teleso definovat’ bilančnú rovnicu, teda rovnicu vyjadrujúca rovnováhu síl:

∫
S

a dS +

∫
V

ρb dV −
∫
V

ρü̈üu dV = 0, (1)

pričom, S je povrch telesa, a je vektor vonkajšieho povrchového zat’aženia, b je

vektor vonkajšieho objemového zat’aženia, ρ je hustota deformovanej hmoty a ü̈üu je

okamžité zrýchlenie bodu telesa.

V rovnici (1) môžeme vektor a, pomocou Cauchyho rovnice a = T · n a Gauss

– Ostrogradského vety prepísat’ do tvaru:

∫
S

a dS =

∫
S

T · n dS =

∫
V

∂T
∂x

dV =

∫
V

div(T) dV. (2)

Tenzor T je symetrický a obsahuje šmykové zložky (mimo diagonálu) a zložky na-

pätia (na diagonále). V prípade problémov lineárnej mechaniky malých deformácií,

pre tenzor deformácie zavedieme označenie σσσ. Pre rovnicu (1) potom platí:

∫
V

div(a) dV +

∫
V

ρb dV −
∫
V

ρü̈üu dV = 0. (3)

Posledná rovnica musí platit’ pre teleso ako celok, tak aj pre každú jeho čast’. Z

tohto predpokladu plynie, že integrál sa musí rovnat’ nule v každom bode telesa:

div(a) + ρb− ρü̈üu = 0. (4)

Rovnica (4) vyjadruje podmienku rovnováhy spojitého prostredia vo vnútri telesa.

Po definovaní virtuálneho posunutia δu a pomocou vzt’ahu (1) môžeme virtu-

álnu prácu prepísat’ do tvaru:

W =

∫
S

a δu dS +

∫
V

ρb δu dV −
∫
V

ρü̈üu δu dV. (5)

Uvažujme statický prípad, v ktorom predpokladáme ρü̈üu = 0. Pre rovnicu (5) potom

platí:



Wvo =

∫
S

a u dS +

∫
V

ρb u dV. (6)

Rovnica (6) je vyjadrením vonkajšej potenciálnej energie.

3 Vyjadrenie potenciálnej energie vnútorných síl

Predpokladajme, že:

div(σσσ)δu = div(σσσ)

[
1

2
(δu · δuT )

]
= div(σσσ)δεεε,

pričom

δεεε =

[
1

2
(δu · δuT )

]
.

V prípade lineárnej elasticity môžeme vyjadrit’ vzájomný vzt’ah medzi σσσ a εεε:

σσσ = Dεεε, (7)

kde D sa nazýva modul elasticity (pružnosti) a v maticovom zápise má tvar:

D =
E

(1 + µ)(1− 2µ)



1− µ µ µ 0 0 0

µ 1− µ µ 0 0 0

µ µ 1− µ 0 0 0

0 0 0 1−2µ
2

0 0

0 0 0 0 1−2µ
2

0

0 0 0 0 0 1−2µ
2


. (8)

Parameter E je Youngov modul pružnosti a µ je Poissonové číslo.

Zamerajme sa opät’ na statický prípad a s uvážením predchádzajúcich vyjadrení

môžeme rovnicu (5) prepísat’ do tvaru:

Wvn =
1

2

∫
V

εεεDεεεT dV (9)

Rovnica (9) predstavuje vyjadrenie potenciálnej energie vnútorných síl.



4 Opis metódy konečných prvkov

Princíp výpočtu a modelovania pomocou metódy konečných prvkov spočíva v roz-

ložení konštrukcie, časti povrchu alebo iného študovanej oblasti na konečný počet

menších častí – prvky.

Rozklad je podstatou celej metódy a volíme ho tak, aby jednotlivé podoblasti,

teda prvky tvorili jednoduché geometrické útvary. Vo viacdimenzionálnom pries-

tore prvkami budú mnohouholníky alebo mnohosteny. Každá strana alebo stena jed-

ného prvku p je zároveň stranou alebo stenou d’alšieho prvku pi. Tvar prvkov, ktorý

zvolíme pri aproximácii telesa môže významne ovplyvnit’ presnost’ numerického

výpočtu, no v konečnom výsledku je vol’ba tvaru záležitost’ou intuície. Rozklad v

metóde konečných prvkov má d’alšie vlastnosti. Každý prvok je uzatvorenou po-

doblast’ou s neprázdnym vnútrajškom a hranica každého prvku je lipschitzovskou

hranicou. Pri výpočte potrebujeme formulovat’ podmienky, ktoré nám zaručia in-

terakciu (vzájomné pôsobenie) konečných prvkov tak, aby vytvorili spojitý celok.

Zjednotením všetkých prvkov dostaneme uzáver danej oblasti, tj.:

N⋃
i=1

pi = S.

Z týchto podmienok sa vypočítajú neznáme silové alebo deformačné faktory, najprv

na hraniciach a neskôr aj vo vnútri prvku alebo prostredia.

Ak zvolíme tvar prvku ako trojuholníkový, potom môžeme predpokladat’ po-

merne jednoduchú konštrukciu siete (čo je nespornou výhodou pri počítačovom

modelovaní). Vol’bou štvoruholníkového prvku si môžeme skomplikovat’ aproxi-

máciu telesa v miestach, ktoré sú tvarovo komplikovanejšie.

Pri d’alšom spracovaní požadujeme, aby na jednotlivých prvkoch rozkladu boli

definované polynómy. Tieto interpolačné funkcie aproximujú priebeh neznámych

premenných (v našom prípade je to vektor posunov u). Konečný prvok potom defi-

nujeme ako trojicu parametrov (p, P,
∑

), pričom:

1. p je prvok rozkladu,

2. P je priestor polynómov definovaných na p,

3.
∑

je konečná množina funkčných hodnôt polynómu z priestoru P v zvole-

ných bodoch prvku p.



Body, ktoré charakterizujú vrcholy prvkov alebo ktoré sú vhodne zvolené sa

nazývajú uzly. Funkčné hodnoty polynómov v týchto bodoch sa nazývajú uzlové

parametre. Množina
∑

je potom množinou uzlových parametrov. Počet prvkov

množiny sa nazýva počet stupňov vol’nosti daného konečného prvku.

Aproximácia posunov sa dá v stručnosti vyjadrit’ predpisom:

u(x; t) = N(X) · q(t).

Predpokladáme teda, že pole posunov častíc v telese, spojito rozložené v priestore

a v čase, sa dá aproximovat’ súčinom tvarových funkcií zovšeobecnených posunov

v uzloch.

5 Numerické riešenie pre situáciu malých deformácií

a napätí

Nech čast’ zemského povrchu, ktorá podlieha deformácii má vel’kost’ S s ohrani-

čenou plochou Γ. Každý bod, ktorý leží v skúmanej lokalite, nech je vyjadrený

v pravouhlých súradniciach. Deformačné sily, ktoré teleso zat’ažujú, nech sú vy-

jadrené objemovými silami pôsobiace na celé teleso b = b(x, y, z) a povrchovými

napätiami a = a(x, y, z). Deformáciu telesa vo vnútri telesa opisuje vektor posunov

u = u(x, y, z) = [u, v, w]T .

Spomínali sme, že statické riešenie predpokladá, že ρü̈üu = 0. Rovnicu (4) potom

môžeme upravit’ do tvaru:

CTσσσ + ρb = 0, (10)

kde diferenciálny operátor divergencie je nahradený parametrom C a ten je defino-

vaný ako:

C =



∂

∂x
0 0

0
∂

∂y
0

0 0
∂

∂z
∂

∂y

∂

∂x
0

0
∂

∂z

∂

∂y
∂

∂z
0

∂

∂x


. (11)

Hustota ρ je definovaná predpisom: ρ = (1 − n) ρ(i) + n ρ(j), pričom parametre

ρ s indexmi (i), (j) vyjadrujú vnútorné hustoty veličín, ktoré vstupujú do rovnice



rovnováhy (vid’ napr. [3] - uvádza príklad pevnej hmoty a vody). Tenzory napätia

a deformácie sú symetrické a pre ich zápis môžeme použit’ tvary:

σσσ = [σxx, σyy, σzz, τxy, τyz, τzx]
T , (12)

εεε = [εxx, εyy, εzz, γxy, γyz, γzx]
T . (13)

Obr. 1: Zložky tenzoru napätia

Virtuálne zložky posunutia a deformácie môžeme po definovaní matice C vy-

jadrit’ v tvare:

δu = u · δr, (14)

δεεε = C · δr, (15)

pričom r je vektor (matica) neznámych skalárnych funkcií času – matica uzlových

bodov. Doplnením rovníc (14), (15) do rovnice (5) a vhodnou úpravou dostaneme

[6]:

Mü̈üu+ P(σσσ) = f, (16)

kde

M =

∫
V

ρ NTN dV, (17)

f =

∫
V

NTb dV +

∫
S

ρ NTa dS, (18)

P(σσσ) =

∫
V

CTσσσ dV. (19)

V prípade lineárnej elasticity poznáme rovnice (7), (8). Vyjadrením rovnice:

εεε− Cu = 0, (20)



ktorá vyjadruje geometrické riešenie rovnice rovnováhy (4), dostaneme predpis,

ktorý môžeme doplnit’ do rovnice (7). Po krátkej úprave dostaneme nové vyjadrenie

rovnice (19):

P(σσσ) =

∫
V

CT D C u dV = K u, (21)

kde

K =

∫
V

CT D C dV. (22)

V predchádzajúcich vzt’ahoch vystupuje matica N, ktorú tvoria zložky vektoru

u. Je to matica tvarových funkcií. Je jednoznačne určená typom, tvarom a vol’bou

bázových funkcií. Matica M je maticou hmotnosti, ktorá vzniká v dôsledku dis-

kretizácie polí podl’a princípu virtuálnych posunutí. Matica K predstavuje maticu

tuhosti prvku. V metóde konečných prvkov sa snažíme dosiahnut’ toho, aby ma-

tica tuhosti K mala priaznivé vlastnosti z hl’adiska numerického riešenia príslušnej

sústavy. Dosiahneme to tak, že mnoho prvkov v matici bude nulových.

6 Vol’ba rovinného prvku

Majme referenčný trojuholník T s vrcholmi V1[1, 0], V2[0, 1], V3[0, 0]. Uvažujme

transformáciu trojuholníka T na l’ubovol’ný trojuholník s vrcholmiA1[x1, y1], A2[x2, y2],

A3[x3, y3]. Tá je potom daná:

x = (x1 − x3)ξ + (x2 − x3)η + x3,

y = (y1 − y3)ξ + (y2 − y3)η + y3, (ξ, η) ∈ T.

Pre inverznú transformáciu potom platí nasledujúce:

ξ = p1(x, y) =
1

M
[(y2 − y3)x− (x2 − x3)y + x2y3 − x3y2],

η = p2(x, y) =
1

M
[(y3 − y1)x− (x3 − x1)y + x3y1 − x1y3], (23)

a

M =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 x1 y1

1 x2 y2

1 x3 y3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = x2y3 − x3y2 − x1y3 + x3y1 + x1y2 − x2y1.



Absolútna hodnota M je rovná dvojnásobku obsahu trojuholníka A1, A2, A3. Dvoj-

icu polynómov rozšírme o d’alší polynóm v tvare:

p3(x, y) = 1− p1(x, y)− p2(x, y) =
1

M
[(y1 − y2)x− (x1 − x2)y + x1y2 − x2y1].

Konečné prvky, ktoré charakterizujú: priestor polynómu, uzly, uzlové parametre

a príslušné bázové funkcie, opíšeme na referenčnom trojuholníku, ktorý je defino-

vaný súradnicami ξ, η a ϑ = 1− ξ − η.

Vektor bázových funkcií (ξ, η, ϑ), tj. vektor, ktorý obsahuje súradnice l’ubovol’-

ného prvku, v metóde konečných prvkov zvolíme tak, aby práve jeden ich uzlový

parameter bol rovný jednej a všetky ostatné boli rovné nule. Pretože približné rie-

šenie úlohy sa rovná lineárnej kombinácii bázových funkcií, uzlové parametre pri-

bližného riešenia sú potom koeficientmi tejto lineárnej kombinácie.

Rozlišujeme [5]:

1. Lineárny prvok

Priestor P je priestorom P1. Uzlové parametre tvoria hodnoty vo vrcholoch

Obr. 2: Lineárny prvok

trojuholníka a bázové funkcie sú:

p1 = ξ, p2 = η, p3 = ϑ.

2. Kvadratický prvok

Priestor P je priestorom P2. Uzlové parametre tvoria hodnoty vo vrcholoch a

v stredoch strán trojuholníka. Bázové funkcie sú uvedené napr. v [5].



Obr. 3: Kvadratický prvok

3. Kubický prvok

Priestor P je priestorom P3. Uzlové parametre tvoria hodnoty vo vrcholoch,

Obr. 4: Kubický prvok

v bodoch deliacich strany na dve tretiny a v t’ažisku trojuholníka. Bázové

funkcie opät’ uvedené v [5].

V d’alšom texte uvažujme prípad lineárneho prvku. Potom nech posun v rovine

je vyjadrený vektorom:

u =


 u(x, y)

v(x, y)


 (24)

Zložky vektoru (24), ktoré charakterizujú posun uzlu v rovine môžu byt’ opísané

polynómom:

u(x, y) = α1 + α2x+ α3y

v(x, y) = α4 + α5x+ α6y

Študujme teda posun v smere os x, y zvoleného lokálneho súradnicového systému.

Rovnicou:

u = M ·ααα (25)



vyjadríme vol’bu náhradných funkcií pre každý smer zvoleného systému. V mati-

covom zápise platí:

 u(x, y)

v(x, y)

 =

 1 x y 0 0 0

0 0 0 1 x y

 ·



α1

α2

α3

α4

α5

α6


. (26)

Obr. 5: MKP – trojuholníkový prvok

Našou úlohou je nájst’ všetky veličiny vstupujúce do výrazu pre celkovú po-

tenciálnu energiu prvku - p a to za pomoci zovšeobecnených uzlových deformácií,

ktorými môžu byt’ hodnoty rovnice (25).

Zapísaním hodnôt deformácií v uzloch pre prvok p do vektoru

rp = [u1, v1, u2, v2, u3, v3]
T

môžeme pre neznáme koeficienty αααi napísat’:

αααi = S−1 · rp, (27)

pričom pre maticu S platí:

S =



1 xu1 yu1 0 0 0

0 0 0 1 xv1 yv1

1 xu2 yu2 0 0 0

0 0 0 1 xv2 yv2

1 xu3 yu3 0 0 0

0 0 0 1 xv3 yv3


(28)



Doplnením rovnice (27) do rovnice (25) dostaneme:

u = M · S−1 · rp = N · rp. (29)

Táto rovnica definuje vektor posunu pomocou posunov v jednotlivých uzloch.

Zohl’adnením definícií vektorov napätia (σσσ) a pretvorenia (εεε) a s ohl’adom na

prvok trojuholníka platí:

σσσ = [σx, σy, τxy],

εεε = [εx, εy, γxy].

Pre jednotlivé komponenty platí:

εx =
∂u

∂x
, εy =

∂v

∂y
, γxy =

∂v

∂x
+
∂u

∂y
,

σx =
E

(1 + µ)(1− 2µ)

[
(1− µ)

∂u

∂x
+ µ

∂v

∂y

]
,

σy =
E

(1 + µ)(1− 2µ)

[
µ
∂u

∂x
+ (1− µ)

∂v

∂y

]
,

τxy =
E

2(1 + µ)

[
∂u

∂y
+
∂v

∂x

]
.

K predchádzajúcemu textu môžeme napísat’:

εεε = N ·ααα. (30)

Po doplnení do rovnice (27) dostaneme:

εεε = NS−1rp. (31)

Celkovú potenciálnu energiu prvku p (Wtotp) dostaneme rozdielom rovníc (9),

(6) a po úprave:

Wtotp =
1

2
rTp Kp rp − Fp rp. (32)

Parameter Fp sa nazýva vektor zat’aženia prvku.



7 Záver

Ciel’om tohto príspevku bolo zhrnút’ si základné informácie týkajúce sa metódy

konečných prvkov. Táto metóda by mohla, s uvážením vol’by vhodných konečných

prvkov, správne numericky vyčíslit’ hodnoty deformácií zemského povrchu. Špe-

cifickým problémom počítania deformácií zemského povrchu je množstvo d’alších

premenných, ktoré k celkovému výsledku prispievajú svojimi vel’kost’ami. Pred-

metom d’alšieho skúmania bude možnost’ zahrnút’ tieto sprievodné parametre do

výsledného výpočtu.
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[4] M. Okrouhlík, S. Pták: Počítačová mechanika I – Základy nelineární mechaniky
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BANKA JAKO REAKTOR 

Václav Jára
1
 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o aplikaci rovnice pro transport neutronů v jaderném reaktoru na 
činnost banky. Úvěrovou aktivitu banky lze při vhodné interpretaci chápat jako štěpnou 
reakci probíhající v jaderném reaktoru. Pomocí řešení úlohy na vlastní čísla tak lze zjis-
tit kritické množství úvěrů, jaké může banka poskytnout, a parametry, na nichž toto 
množství závisí. 

1 Základní úloha reaktorové fyziky 

Činnost jaderného reaktoru lze pomocí soustavy diferenciálních rovnic zapsat symbo-
licky s využitím operátorů jako rovnici: [1] 

���� = − dd� �	�
�� dd� ��
��� + ��
����
�� 
s okrajovými podmínkami 

������ = ���
��
����
��, ����� = ���
��
����
��, 
kde funkce 	�, �� a ��� = ���
�� + ���
�� charakterizují prostředí, v němž probíhají jaderné 

reakce a závisejí např. na složení paliva. Tuto závislost vyjadřujeme pomocí symbolu �, 
který může charakterizovat stupeň obohacení paliva. 

Uvedenou soustavu lze zapsat stručněji ve tvaru 

�� = ��+ ��� + �, 

kde � = ��� 	 0	 ⋱ 	0 	 �!" vyjadřuje difúzi a pohlcení neutronů,  � = ���� ⋯ ��!⋮ ⋱ ⋮�!� ⋯ �!!" 

rozptyl neutronů, � = ���� ⋯ ��!⋮ ⋱ ⋮�!� ⋯ �!!" vyjadřuje štěpení neutronů a vektor � = �%�⋮%!" 

vnější zdroje. Parametr � charakterizuje stav daného prostředí. 

Pokud � ≠ 0 (existují vnější zdroje), budou reakce probíhat vždy alespoň s neutrony 
dodávanými tímto zdrojem. Opačný případ vede k úloze na vlastní čísla, kdy hledáme 

nenulový vektor �' a hodnoty �' tak, aby platila uvedená rovnice. Lze ukázat, že při 
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� = 0 existuje �' > 0 a �' tak, že �'
�� > 0 a platí ��' = ��' + �'��' a že toto 
řešení je až na kladnou normovací konstantu jediným nezáporným řešením úlohy. [1] 

2 Ekonomická interpretace 

Úvěrovou činnost banky lze interpretovat jako štěpnou reakci probíhající v jaderném 
reaktoru. Zvyšování množství neutronů můžeme chápat jako zvyšování počtu úvěrů, 
rychlost neutronů potom jako úvěrové riziko. 

Uvažujeme zjednodušený zápis rovnice pro reaktor bez vnějších zdrojů 


� − ��� = ���, 

kde matice 
� − �� vyjadřuje tentokráte splácení úvěrů klienty, matice � zvyšování 

úvěrové aktivity banky, tedy úvěrování dalších klientů. Pomocí parametru � ovládáme 
úvěrovou činnost banky. 

Požadavkem na řešení je nezáporná invertibilita matice 
� − �� a kladnost matice �. 

Z Perronovy věty [2] o maticích s kladnými prvky potom pro matici 
� − ��)�� plyne 

existence vlastního vektoru �' ≠ 0 a vlastní hodnoty �' > 0 tak, že platí vztah 


� − ��)���' = �'�'. 

A pro každou jinou vlastní hodnotu � ≠ �' platí |�| > �'. Vektor +�', kde + > 0, je 
jediným nezáporným řešením dané soustavy rovnic. 

Hodnota �' souvisí s „kritičností“ úvěrové aktivity banky. Pro �' > 1 dochází k útlumu 
této činnosti, tedy úvěry jsou dlužníky spláceny a další jsou poskytovány pomaleji. Pro �' < 1 je systém úvěry přehlcen (mluvíme o tzv. špatných úvěrech – dlužníci jsou 
v prodlení), a ty mohou banku zatížit natolik, že dojde až k jejímu krachu. Úkolem je 

najít rovnováhu, tj. takové parametry systému, aby �' = 1. 
Stejně jako se u reaktoru dá kritičnosti dosáhnout obohacováním nebo ochuzováním 

štěpitelného materiálu, lze rovnováhy u banky docílit stanovením parametru �, kterým 
můžeme vyjádřit tendenci banky k novému úvěrování. Lze ukázat, že závislost charak-

teristické hodnoty �' na parametru � je monotónní, tj. pro �/ > � platí �'
�/� < �'
��. 
K existenci a jednoznačnosti kritického parametru �' je nutné a stačí, aby pro � = 0 

(banka poskytne úvěr vždy) bylo �'
0� ≤ 1. [1] 
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Derivation of time-headway distribution of thermody-
namical traffic model and semi-Poisson improvement

Michael Mateju1

Abstract. Nowadays, quite an attention is paid to discreet traffic models (ASEP, Nagel-

Schreckenberg,...). Even though, it is appropriately simulating traffic, its microscopic features

does not correspond to real data. That is why we introduce Dyson-Coulomb gas approach, which

seems to be in good accordance with the real traffic samples. From recent researches it seems,

that space-distribution is not sufficient characteristic of traffic models. By means of Laplace

transformation and theory of asymptotic expansions of Laplace integrals important feature of

thermodynamical model is derived - time-distribution function, which seems more appropriate

to describe traffic. We confront this distribution to real data samples from highways.

1 Introduction

Recently, the attention of statistical mathematicians and physicist focuses on traffic models.

In this article we will concentrate on very concrete one - thermodynamical approach to traffic

model. It seem, that thermodynamical traffic model is in good accordance to real traffic data.

First attempts to describe traffic by this model found out, that space-headway distribution with

logarithmic potential has some discordances. That is why power potential was introduced (and

is used in this article). But also the very basic approach has its own discordance and it seems,

that time-headway distribution is better characteristic of traffic model.

2 Derivation of space-headway distribution of static

particles

For derivation of time-headway distribution, we firstly need to find space-headway distribution

of thermodynamical traffic gas (traffic model). We will use knowledge of thermodynamical

statistical physic. We introduce statistical entropy of system

S = −kβ
∑

γ

ωγ lnωγ ,

where ωγ is distribution in state γ, kβ is Boltzmann’s constant and γ goes through all states

of the system. There is normalization’s conditions, which is
∑

γ

ωγ = 1

∑

γ

ωγAℓγ = 〈Aℓ〉 ,
(1)
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where the first sum means normalization to 1, and is requirement condition to ωγ be a dis-

tribution. The second sum is our empiric mean values (and the expression 〈A〉 will later be

explained).

We will maximalize this function by the normalization conditions by method od Lagrange

multiplicators and find the most probable distribution in state γ

ωγ =
1

Z
e
−

∑k
ℓ=1

λℓAℓγ ,

where index ℓ goes through all normalization conditions and λℓ is mentioned Lagrange

multiplicator, whose physical meaning we will explain latter. Z is called partition function of

system and is defined as follow

Z =
∑

γ

e
−

∑k
ℓ=1

λℓAℓγ .

The real system is not absolute enclosed and interacts with its surroundings. Our model

consist fixed number of vehicles in traffic sample, so only energy can fluctuate around its mean

value. And energy is the only one mean value we consider in conditions mentioned above.

Lagrange multiplicator belonging to energy is marked as β from convention. This system

is called canonic system. In thermodynamical physic, it turns out, that β depends on the

thermodynamical temperature

β =
1

kβT
,

that is why β is called ”inverse temperature”.

Now, we look into the partition function of canonic system. The hamiltonian of static

particles on unit circle is

H = −
1

L

N
∑

i=1

1

|ϕi+1 − ϕi|
,

where ϕi is i-th spherical coordinate, L is length of circle and N is number of particles in sample.

Let’s introduce new variable ξi = ϕi+1 − ϕi for better lucidity. As said, the partition function

is sum through all states of system of e−βEγ , where Eγ is energy in state γ. In continues case,

the sum becomes an integral

ZN (L) =

∫

∞

0

· · ·

∫

∞

0

δ(L −

N
∑

i=1

ξi) e
−β

∑N
i=1

E(ξi)dξ1 · · · dξN ,

where δ is Dirac δ-function and has a role of normalization condition. It is obvious, that energy

in state γ is sum of potential energy of all particles.

Let’s rewrite

e
−βE(ξi) = e

−
β
ξi = f(ξi) .

And the integral becomes in the form

ZN (L) =

∫

∞

0

· · ·

∫

∞

0

δ(L−

N
∑

i=1

ξi)
∏

i

f(ξi) dξ1 · · · dξN . (2)



To simplify this function, we transform ZN with Laplace transformation into

gN (t) =L[ZN (L)] =

∫

∞

0

ZN (L)e−tLdL =

=

∫

∞

0

∫

∞

0

. . .

∫

∞

0

N
∏

i=1

f(ξi) · L[δ(L−

N
∑

i=1

ξi)] =

=

∫

∞

0

. . .

∫

∞

0

N
∏

i=1

f(ξi) · e
−t

∑N
i=1

ξi .

Coordinates ξi is independent and because of Fubiny’s theorem, we can write

gN (t) = [g(t)]N ,

where

g(t) =

∫

∞

0

e

−
β
ξi e

−tξidξi = 2

√

β

t
K1(2

√

βt) .

Now, with the definition of inverse Laplace transformation, we can find asymptotic behavior of

expression of ZN (L) for L → ∞

ZN (L) =
1

2πi

∫ c+i∞

c−i∞

gN (t)eLt ≈ [g(c)]Ne
Lc ,

where c is saddle point and must satisfy equation

L

N
+

g′(c)

g(c)
= 0 .

With partition function, we can write the most probably distribution in state γ

ωγ =
1

ZN
exp(−βEγ) ,

and because ξi, i ∈ N̂ is independent, we can find out the joint distribution of variable ξ1, . . . , ξn,

n ≤ N

ω(ξ1, . . . , ξn) =
1

ZN (L)

∫

∞

0

· · ·

∫

∞

0

δ(L−
n
∑

i=1

ξi)

N
∏

i=1

f(ξi) dξn+1 · · · dξN =

=
1

ZN (L)

n
∏

i=1

f(ξi)

∫

∞

0

· · ·

∫

∞

0

δ(L−

n
∑

i=1

ξi)

N
∏

i=n+1

f(ξi) dξn+1 · · · dξN =

=
ZN−n(L−

∑n
i=1

ξi)

ZN (L)

n
∏

i=1

f(ξi) =

n
∏

i=1

1

g(c)
e
−cξi

e

−
β
ξi .

(3)

For us, more important quantity for description of traffic is probability, that two fixed

particles has n another particles between them, and which lie in interval of length (r,dr). This

quantity is called n-th nearest-neighbor headway distribution and is defined as follows

P (n, r) =

∫

∞

0

· · ·

∫

∞

0

δ(r −

n
∑

i=1

ξi)ω(ξ1, . . . , ξn+1)dξ1 . . . dξn+1 .



Same problem with this integral as with partition function occurs (contains general δ-

function). Again, we will use the Laplace transformation on function P (n, r) and find out,

that

g(n, t) =

∫

∞

0

P (n, r)e−trdr =
1

[g(c)]n+1

(
∫

∞

0

f(ξi)e
(c+ t

∆
)ξidξi

)n+1

=

=

(

g(c + t
∆
)

g(c)

)n+1

,

(4)

and for n = 0 we have got

g(0, t) =
1

g(c)

∫

∞

0

e
−

β
x
−(t+c)xdx ,

which is right the definition of image of Laplace transformation of

Pβ(ξ) = AβΘ(ξ)e
−

β
ξ e

−Bβξ .

And that is space-headway distribution of two particles in the interval of (r,dr) with none

particles between them.

3 Derivation of space-headway distribution with ve-

locity

Hamiltonian of system with velocity including has form of

H =
m

2

N
∑

i=1

(vi − v)2 −
1

L

N
∑

i=1

1

|ϕi+1 − ϕi|
,

where v is mean value of velocity. With the same proces as above, we find out the joint

distribution of system

ω(ξ1, ..., ξN , v1, ..., vN ) =
1

ZN

N
∏

i=1

e
−

m
2
β(vi−v)2

N
∏

i=1

e
−

β
ξ ,

and this joint distribution we will integrate through 2N−1 variables to find out distribution

of i-th velocity variable

P (vi) =

√

mβ

2π
e
−

m
2
β(vi−v)2

4 Derivation of time-headway distribution

Finally, we have prepared everything to derive time-headway distribution of thermodynamic

traffic model. We have prepared distributions of space PR(r) and velocity PV (v). In statistical

physic, the variables of space and velocity are independent, and so joint distribution of space

and velocity is.

PR,V = P (r) · P (v) .



With the regular transformation t = r
v
; v = v, we will transform the joint distribution into form

PT,V (t, v) = PR(tv) · PV (v) · v ,

where the last factor is Jacobian of transformation. If we integrate this joint distribution

through variable v, we get marginal distribution just for variable t, which is what are we looking

for

PT (t) =

∫

∞

0

PR(tv) · PV (v) · v dv .

This integral is not easy to solve, and we have to expand

PR(tv).v

to Taylor’s series. We took first three elements of the expansion and integrate these three to

final expression

PT (t) = PR(tv).v +K(t).σ2 ,

where K(t) and σ has form

σ =
1

√
mβ

K(t) =
1

2

[

2(∂tvPR(tv)).t

∣

∣

∣

∣

v

+ (∂2

tvPR(tv)).t
2.v

∣

∣

∣

∣

v

] (5)

Now, when we have got probability distribution of time-headway we can compare it to the

real traffic data. Few comparisons have been made and below are few images of the comparison.

5 Comparison time-headway distribution do real data

6 Semi-Poisson Model

Models that have been used to represent single-lane traffic headway distributions are of two

main types: simple models consisting of single statistical distribution that possesses properties

of observed headway distributions and models that are a mixture of two distributions, repre-

senting headways of following and non-following (leading) vehicles, in appropriate proportions.

Thermodynamical traffic model, described above, is the ”simple” one. Now, we introduce semi-

Poisson model of D.J. Buckley. The basis of this model is single conjecture that in a single

traffic lane the only inhibition to the underlying Poisson traffic process is the existence of ”zone

of emptiness” in front of the rear of each vehicle. The over-all probability density function of

this model can written therfore

f(t) = ϕg(t) + (1− ϕ)h(t) ,

where g(t) is distribution of followers, h(t) is distribution of non-followers and ϕ is the

proportion parameter. For followers was used our probability density function Pβ(t). After few

fittings, it is in good accordance with traffic data as shown on pictures, but more research is

needed to validate this way of improving thermodynamical traffic model.
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Figure 1: Fit of our derived distribution (smooth curve) to empirical distribution (non-
smooth curve).



0 2 4 6 8 10 12
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

x

F
(x

)

Empirical CDF

 

 

Empiricka distr. funkce
Pβ rozdeleni, s β=−0.1378

Figure 2: The lower red curve is our theoretical distribution function with parameter
β = 0.1378, the other one is the empirical cumulative distribution function. The image
shows the very similarity of both curves.
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Figure 3: Comparison of fundamental diagram and parameter β for time clearence dis-
tribution with power-law potential.

Figure 4: Fitted distribution of semi-Poisson model. The blue curve is

the base simple distribution, the red one is mixed semi-Poisson distri-

bution. Both fitted from data of densities of 〈51, 52〉veh.km−1 .
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Figure 5: Histogram of real data of densities of 〈51, 52〉veh.km−1 .
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Karel Mikeš

  Abstrakt 

1. Tlačený prut 

V první části práce budeme analyzovat, chování prizmatického, ideálně 

přímého prutu, který je kolmo vetknutý do vodorovného podkladu a na jehož 
volný konec působí svisle dolů síla  . Na rozdíl od teorie lineární pružnosti 

vyučované v předmětu „Pružnost a pevnost“ budeme vybočení prutu 

uvažovat libovolně velké. 
Předpokládejme, že známe: materiálové a průřezové charakteristiky 

prutu (   ), délku prutu   a velikost působící síly    
Gravitační pole uvažujme homogenní, vlastní hmotnost prutu 

zanedbejme. 

2. Rovnice 

Nejprve odvodíme rovnici, která bude popisovat zatížený prut, potom rovnici 
popisující pohyb matematického kyvadla a podíváme se na analogii obou 

rovnic. 

  

                                                           
1 Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze 
  2010/2011, Praha, karel.mikes.1@fsv.cvut.cz 



2.1 Odvození rovnice pro vetknutý prut 

Vycházeli jsme z definice derivace: 

  
     

  
 

            

  
 

           

  
   

  

  
 

Kde moment a sílu lze vyjádřit jako: 

         
  

  
,        

A z geometrie situace plyne   

  
        

Dostáváme rovnici: 

  
   

                 (1)  

kde    
  

  
        

Podmínky: 
Ve vetknutí je nulové pootočení tedy        
Na volném konci je nulový moment tedy           

  
 
   

   

Úlohu budeme řešit jako počáteční, bude tedy potřebovat počáteční 
podmínky, proto zavedeme novou podmínku, tedy zvolíme počáteční hodnotu 

derivace    

  
 
   

       , která odpovídá křivosti ve vetknutí. 

2.2 Odvození rovnice pro matematické kyvadlo 

V rovině mějme hmotný bod zavěšený na závěsu zanedbatelné hmotnosti. 
Veškerá tření a odpor vzduchu zanedbejme.  

2.21 Odvození rovnice pomocí silové rovnováhy 

Na hmotný bod představující matematické kyvadlo působí 
gravitační síla   a tahová síla vlákna   
Výslednou sílu lze vyjádřit:              

Dále platí:        
      

  

  
  

  

  
 

      
  

  
  

   

    

Z 2. Newtonova zákona      dostáváme rovnici 

    
   

                 kde    
 

 
        



Počáteční podmínky:  
Známe počáteční polohu kyvadla           
A počáteční rychlost         

  
 
   

    

2.22 Odvození rovnice pomocí energetické bilance 

Předpokládejme, že nedochází k disipacím energie, 
pak je vnitřní energie    systému konstantní.  
         

      
 tedy   

 
          

   
  

  
         ,                  

 
  

  
  

  

 
              derivováním dostaneme 

   

   
 

 
  

 
    

  
  

 
            

 
  

  
 po vykrácení dostaneme 

       

   
           kde    

 

 
        

Pro popis pohybu kyvadla dostáváme rovnici, která je ve stejném tvaru, jako 

rovnice popisující ohýbaný prut. 

2.4 Analogie rovnic 

Je zajímavým faktem, že dva na první pohled nesouvisející fyzikální procesy 

jsou popsány stejnou matematickou rovnicí. Podívejme se blíže, v čem jsou 

obě situace analogické a jak se analogie projeví na řešení. 

Prut: 
 

Rovnice: 
   

   
            

 
Konstanta: 

   
  

  
              
 

Počáteční podmínky: 
       

 
   

  
 
   

    

Kyvadlo: 
 

Rovnice: 
   

   
            

 
Konstanta: 

   
 

 
              
 

Počáteční podmínky: 
       

 
   

  
 
   

    

 



3 Řešení 

3.1 Zjednodušení rovnice – analytické řešení 

Pokud bychom uvažovali pouze malé úhly  , (což pro prut 

znamená malá vybočení a tedy i malá pootočení a pro kyvadlo 
malý rozkmit) lze v rovnici použít zjednodušení         . 
Tím dostáváme známou rovnici pro harmonický oscilátor 
         ta má známé analytické řešení a to funkce ve tvaru 

                            .  
 U kyvadla toto řešení představuje harmonické kmity s 

úhlovou frekvencí   . Prut se prohne do tvaru funkce sinus. 
Analytické řešení takto zjednodušené rovnice však není 

předmětem této práce.  

3.2 Program pro numerické řešení 

Rovnice, kterou jsme odvodili, ale analyticky řešit nelze. Jsme tedy nuceni 

k numerickému řešení. Naším cílem je tedy program, který po zdání 

známých parametrů zjistí tvar prutu. 
Interval       rozdělíme na menší intervaly velikosti   na kterých 

funkci   po částech nahradíme kvadratickou funkcí pomocí Taylorova 
rozvoje. 

Funkční hodnotu funkce   a hodnotu její derivace na počátku známe, 

hodnotu druhé derivace určíme ze vztahu (1):                    

Hodnoty pro další interval určíme ze vztahů: 

                      
 

 
           

                         

                        

Souřadnice v jednotlivých intervalech lze spočítat ze vzorců: 

           

                        

                        

Nyní lze napsat program, který s použitím uvedených vzorců bude 

postupovat po prutu a ukládat potřebná data, dokud není splněno 



   

  
 
    

  . Potom platí     . Tím se program dostal na konec prutu a 

získal dostatek dat pro vykreslení jeho tvaru. 
 Problémem je, že do takto sestaveného programu je potřeba zadat    a 
až poté určí jaká délka   prodané charakteristiky (   ) a sílu   této počáteční 

křivosti odpovídá. Pro naše potřeby musíme do programu zabudovat nějaký 

iterační algoritmus (v našem případě metodu půlení intervalu), který pro 

danou délku prutu   zjistí odpovídající   . 
 Nyní jsem schopni pro zadané charakteristiky prutu (     ) a dané 

zatížení ( ) zjistit počáteční křivost a vykreslit tvar prutu. Přesnost druhé 

části programu (když známe   ) lze vyjádřit následovně: pokud interval 

      rozdělíme na   dílů délky   
 

 
 , pak chyba daná Taylorovým rozvojem 

je      . Než algoritmus projde interval       vyskytne se chyba  -krát. 

Celková chyba je tedy   
 

  
  a pro rostoucí   výsledek rychle konverguje. 

 První část programu je jednak časově náročnější, ale hlavně pro 

dlouhé pruty, které se hodně ohýbají, je velice náchylná k nepřesnostem. 
Protože v takovém případě je délka   velice citlivá na změnu   . Takové 

případy je nutno řešit individuálním upravením programu. 

3.3 Kategorie řešení 

Příklad: pro ocelový prut (         ) o průměru    3 cm a sílu         
dostáváme   

  

  
 

 

 
   

  

                      

Pak pro různé počáteční křivosti    dostáváme následující kategorie řešení: 
 

1. Kategorie 

                       
 

2. Kategorie 

                        



 

 
3. Kategorie 

                 

Při větších    
nikdy nebude 
splněno  

  

  
 
    

  . 
Pruty v řešení 3. 

kategorie nejsou 
konečné. Jde tedy 

jen o teoretická 

řešení a nelze je 

očekávat v praxi. 

Pro záporné počáteční křivosti dostáváme řešení symetrická podle osy  . To 
plyne z faktu, že znaménko křivosti se mění s orientací osy  . Totéž pro 

kyvadlo kde záporná počáteční rychlost znamená opačnou orientaci osy  . 
Pojďme se nyní podívat podrobněji na jednotlivé kategorie, jejich 

analogická řešení pro kyvadlo a prozkoumat kritérium rozdělení. 

1. Kategorie: 
Pro malé počáteční křivosti se prut ohne tak, že      

 

 
. 

Pro kyvadlo platí         , kde      
 

 
 . Tedy kyvadlo se kývá v 

části spodní půlkružnice.  

Porovnáním       dostaneme  
 
   

                     odkud 

  
                 ,              

  
 

   
 . 

Pokud je   
 

 
 resp.      

 

 
 pak z předešlého vztahu dostáváme podmínku 

  
      , pro prut obdobně   

     . Při splnění nastává hraniční situace 
mezi 1. a 2. kategorií, tedy případ kdy se kyvadlo kýve v celé dolní 

půlkružnici, resp. prut se ohne tak, že má na konci vodorovnou tečnu. 

2. Kategorie: 
Pro větší počáteční křivosti se prut ohne tak, že       

 

 
   . 

Pro kyvadlo platí         , kde    
 

 
   . Tedy kyvadlo se kývá i nad 

spodní částí půlkružnice. Situaci popisují stejné vztahy jako první kategorii 

(pokud nepovažujeme za zajímavý přechod od 1. k 2. lze obě kategorie spojit 
v jednu). 

3. Kategorie: 
Při překročení kritické hodnoty    resp.    již nikdy nebude splněno     . 
To znamená, že neexistuje prut konečné délky, který by situaci splňoval. Pro 



kyvadlo to znamená, že se přehoupne přes polohu s max    a bude obíhat 

pořád dokola. 

Kritická hodnota je dána podmínkami plynoucími ze vztahů popisující 1. a 

zároveň 2. kategorii. Tedy:   
      resp.   

      . Zajímavé situace 

nastanou přesně při kritických hodnotách. Prut se bude nekonečně ohýbat 

se svislou asymptotou. Kyvadlo bude mít právě tolik energie, aby dosáhlo 

polohy s maximální   , ale v nekonečném čase. 

3.4 Přehled kategorií řešení 

1. Kategorie 
 

  
      

 
     

 

 
 

 
 

  
      

 
     

 

 
 

 

2. Kategorie 
 

  
          

 
      

 

 
    

 

  
      

 
       

 

Řešení pro nekonečný prut 
 

3. Kategorie 
 

  
      

 
Řešení pro nekonečný prut 

 

 



Následující grafy ukazují   jako funkci   při fixované počáteční křivosti. 

Hodnoty   rozdělující kategorie řešení jsou vyznačeny modře. 

   

Na grafech, je vidět, jak s rostoucí délkou klesá potřeba síly k dosažení 

stejné počáteční křivosti. 
Kombinací několika grafů lze vytvořit schéma, ze kterého lze 

přibližně odečíst počáteční křivost na základě délky a konstanty  . 

 

4. Tažený prut 

Námětem ke zkoumání tažených prutů bylo video  na kterém profesor 

Davie Bigoni2 demonstruje názorné ukázky ztráty stability tažených prutů. 

4.1 Ztráta stability v tahu 

Představme si dokonale tuhý prut, namáhaný tahovou silou  , který je na 

koncích kloubově uložen. V kloubu je umístěna pružina tuhosti  , která 

brání samovolnému pootočení prutu. Prut je uprostřed přerušen. Přerušení 

je nahrazeno oboustranně posuvným vetknutím, které umožňuje posun ve 

směru kolmém na osu prutu. 

                                                           
2
 University of Trento, Italy 



 
Nyní ukážeme, že existuje kritická síla    , při níž dojde k bifurkaci a ztrátě 

stability taženého prutu. 

Posun pravého konce lze z geometrie situace vyjádřit:       
 

    
    

Práce potřebná k pootočení o úhel   je rovna energii pružiny     
 

 
    

Práce konaná vnější silou             
 

    
    

Celková energie             
 

 
        

 

    
    

Celková energie je minimální pokud 
     

  
     

 

  

      

    
 pro     

Maximální možná síla při     je právě síla kritická 

        
   

 
 

  

      

    
  

 

  
  

Tedy kritická síla pro vybočení je     
 

  
. 

4.2 Elastica v tahu 
Pro prut s konečnou tuhostí   , dostaneme následující situaci 

 

Protože vetknutí uprostřed přenáší sílu jen ve směru osy prutu, vznikne 

v něm silová reakce          . Rozklad sil na je následující. 



Pokud zvolíme souřadnou soustavu, jako je naznačeno na obrázku, kde je 

počátek v bodě a dostáváme identickou situaci, kterou jsme popsali rovnicí 

(1). S tím rozdílem, že síla   působí v opačném směru. Prut lze tedy popsat 
obdobnou rovnicí  
   

    
   

  
         kde velikost síly                

První počáteční podmínka zůstává stejná        
Druhou podmínku (počáteční křivost) lze opět zvolit  

  

  
 
   

   
 

    

Podmínka pro ukončení je pozměněna tím, že na konci není nulový moment, 

ale platí:                   odkud lze vyjádřit 
    

  
 
   

          
 

  
          

 Pokud pro prut dané délky postupně zvětšujeme sílu   a 
zaznamenáváme relativní potažení   

  

  
 

    

       
 a koncové pootočení      

dostaneme následující grafy 

 

Na grafech je vidět změkčení, které nestane po dosažení kritické síly. Tedy 

k dalšímu protahování stačí menší síla, na rozdíl od tlačeného případu kdy 

je k většímu ohýbání potřeba sílu stále zvyšovat. 

  



5 Závěr 

Součástí práce bylo vytvoření zmiňovaného programu v jazyce Pascal. 
Pomocí vytvořeného programu jsme schopni jak pro tlačený tak pro tažený 

případ pro dané         získat data, která popisují deformovaný prut 

s požadovanou přesností. 
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Aplikace kinetických metod na
dynamiku tekutin

Martin Ptáček1

Abstrakt:
Práce se zabývá aplikaćı kinetické metody na model mělké vody a porovnáńım
s přesným Riemannovským řešeńım a daľśımi metodami pro řešeńı hyperbolických
rovnic. V prvńı části práce je popsán model. V daľśı části je představena kinetická
metoda. Následuje popis použ́ıvaných numerických metod a obrázky źıskané z nu-
merických simulaćı v systému Matlab.

1 Úvod

V této práci se budeme zabývat numerickými simulacemi modelu mělké vody (z angl.
Shallow-Water). Tento model se použ́ıvá např́ıklad při simulaci povodňových vln při
protržeńı přehrady, vlny tsunami, a nebo dopadu kapky na vodńı hladinu.

Pro simulaci budeme použ́ıvat kinetické schéma pro jednorozměrný a dvou-
rozměrný model mělké vody. Při studiu literatury věnované dynamice tekutin se
kinetické metody zdály být vhodné pro simulace modelu mělké vody. Myšlenka, na
které jsou kinetické metody založeny, spoč́ıvá v transformaci modelu mělké vody na
transportńı rovnici ut + aux = 0 s nekonstantńı rychlost́ı transportu a = a(t, x).

Důležitou součást́ı práce bylo vytvořeńı řešiče použ́ıvaj́ıćıho kinetické metody
určeného pro výpočty jak 1D modelu, tak 2D modelu - zde použ́ıváme nestrukturo-
vané trojúhelńıkové śıtě. V závěrečné části této práce předlož́ıme grafické výstupy
tohoto řešiče. Jako testovaćı úlohu jsme zvolili

”
problém protržeńı hráze“(z angl.

Dam-break problem). U této testovaćı úlohy je známo exaktńı řešeńı Riemannova
problému. Dı́ky tomu můžeme na grafu znázornit odchylky numerických řešeńı
od řešeńı přesného. Zároveň u této úlohy můžeme porovnat výstupy kinetického
schématu s výstupy

”
klasických“ numerických metod pro řešeńı hyperbolických rov-

nic.

2 Model mělké vody

2.1 Model ve dvou prostorových proměnných

Model mělké vody ve dvou rozměrech je popsán rovnicemi pro tloušt’ku vodńı vrstvy
h(x, y, t) a pro složky rychlosti u(x, y, t), v(x, y, t), g je gravitačńı konstanta [7, 8].

ht + (hu)x + (hv)y = 0,
(hu)t + (hu2 + 1

2
gh2)x + (huv)y = 0,

(hv)t + (huv)x + (hv2 + 1
2
gh2)y = 0,

(1)

1Katedra Matematiky, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitńı 22, 306 14 Plzeň,
heky@students.zcu.cz



kde
u = u(x, y, t), v = v(x, y, t) x, y ∈ Ω ≡ R2,

h = h(x, y, t) t ∈ 〈0, T 〉. (2)

2.2 Model v jednom prostorovém rozměru

Vztahy pro model mělké vody v jedné prostorové dimenzi [7, 8] plynou z dvou-
rozměrného modelu. Vztahy źıskáme restrikćı ze dvou prostorových proměnných do
jedné prostorové proměnné. T́ım nám vypadne parciálńı derivace podle y a všechny
členy, ve kterých vystupuje rychlost ve směru y. Model v jednom rozměru potom
vypadá takto

ht + (hu)x = 0,
(hu)t + (hu2 + g 1

2
h2)x = 0,

(3)

kde h je výška hladiny vodńı vrstvy (proto h > 0), u je rychlost pohybu této vrstvy
a g je gravitačńı zrychleńı a plat́ı

u = u(x, t) x ∈ Ω ≡ R,
h = h(x, t) t ∈ 〈0, T 〉. (4)

3 Kinetické metody

V daľśım textu budeme značit dolńımi indexy u rychlosti u složky rychlosti ve směru,
tedy ux znač́ı rychlost ve směru osy x a uy znač́ı rychlost ve směru osy y.

3.1 Kinetické schéma pro jednorozměrný př́ıpad

Mějme dánu počátečńı úlohu ve tvaru

∂w
∂t

+ ∂
∂x
f(w) = 0,

w(x, 0) = w0(x),
x ∈ R, t ∈ 〈0, T 〉. (5)

Gibbsovo equilibrium [3] vyjadřuj́ıćı hustotu částic je pro jednorozměrný model
mělké vody definováno takto

G(t, x, ξ) =
h(t, x)

c(t, x)
χ

(
ξ − u(t, x)

c(t, x)

)
, (6)

kde

c(t, x)2 =
gh(t, x)

2
. (7)

Reálná funkce χ, která je obsažena v rovnici Gibbsova equilibria, muśı splňovat
následuj́ıćı podmı́nky

χ(−ξ) = χ(ξ) ≥ 0,
+∞∫
−∞

χ(ξ)dξ = 1,
+∞∫
−∞

ξ2χ(ξ)dξ = 1. (8)

Tyto předpoklady splňuje např́ıklad funkce normálńıho rozložeńı [1, 2, 5].



Lemma [4] Funkce h(t, x) a u(t, x) jsou slabým řešeńım soustavy mělké vody (3)
právě tehdy, když G(t, x, ξ) splňuje kinetickou rovnici

∂G(t, x, ξ)

∂t
+ ξ

∂G(t, x, ξ)

∂x
= Q(t, x, ξ), (9)

kde Q = Q(t, x, ξ) je ”kolizńı podmı́nka”, pro kterou plat́ı

+∞∫
−∞

Q(t, x, ξ) dξ = 0,
+∞∫
−∞

ξQ(t, x, ξ) dξ = 0, (10)

řešeńı rovnice (9) je entropické, pokud nav́ıc plat́ı

+∞∫
−∞

ξ2Q(t, x, ξ) dξ ≤ 0. (11)

Kinetickou rovnici můžeme přepsat jako

∂

∂t

∞∫
−∞

(
1
ξ

)
G(t, x, ξ)dξ +

∂

∂x

∞∫
−∞

(
ξ
ξ2

)
G(t, x, ξ)dξ =

∞∫
−∞

(
1
ξ

)
Q(t, x, ξ)dξ.

Z toho integraćı źıskáme model mělké vody

∂

∂t

(
h
hu

)
+

∂

∂x

(
hu

hu2 + g 1
2
h2

)
= 0.

Obecný d̊ukaz lemmatu je proveden v [6].
Na oblasti R× 〈0, T 〉 sestroj́ıme śıt’ s uzly Xn

i = X(xi, t
n), i ∈ Z, n ∈ N. Definu-

jeme xi = i∆x, kde ∆x je prostorový krok śıtě a čas tn = n∆t, kde ∆t je časový
krok. Označme W n

i aproximaci hodnoty wn
i = w(xi, tn) přesného řešeńı úlohy (9).

Definujeme duálńı buňky Ci jako

Ci = [Xi− 1
2
, Xi+ 1

2
], Xi+ 1

2
= (Xi+Xi+1)

2

Řešeńı aproximujeme po částech konstantńı funkćı, konstantńı na Ci s hodnotami
W i = (H,HU)T .

Aproximaci funkce G źıskáme pomoćı diskretizace

Gn+1
i (ξ) = Gn

i (ξ)− ξ∆tn

∆xi

(
Gn
i+ 1

2
(ξ)−Gn

i− 1
2
(ξ)
)
, (12)

kde

Gn
i+ 1

2
(ξ) =

{
Gn
i (ξ) pro ξ ≥ 0

Gn
i+1(ξ) pro ξ < 0

.

Zintegrujeme-li 12 podle ξ źıskáme

∞∫
−∞

Gn+1
i (ξ)dξ =

∞∫
−∞

Gn
i (ξ)dξ − ∆tn

∆xi

 ∞∫
−∞

ξGn
i+ 1

2
(ξ)dξ −

∞∫
−∞

ξGn
i− 1

2
(ξ)dξ

 , (13)



to můžeme přepsat

Hn+1
i = Hn

i −
∆tn

∆xi

 ∞∫
−∞

ξGn
i+ 1

2
(ξ)dξ −

∞∫
−∞

ξGn
i− 1

2
(ξ)dξ

 . (14)

Přeznačeńım źıskáme

Hn+1
i = Hn

i −
∆tn

∆xi

(
F n
H,i+ 1

2
− F n

H,i− 1
2

)
, (15)

F n
H,i+ 1

2
=

∞∫
0

ξGn
i (ξ)dξ +

0∫
−∞

ξGn
i+1(ξ)dξ. (16)

Obdobně toto provedeme s ξG a źıskáme

Hn+1
i Un+1

i = Hn
i U

n
i −

∆tn

∆xi

 ∞∫
−∞

ξ2Gn
i+ 1

2
(ξ)dξ −

∞∫
−∞

ξ2Gn
i− 1

2
(ξ)dξ

 . (17)

Přeznačeńım źıskáme

Hn+1
i Un+1

i = Hn
i U

n
i −

∆tn

∆xi

(
F n
HU,i+ 1

2
− F n

HU,i− 1
2

)
, (18)

Spojeńım rovnic (15) a (18) źıskáme

W n+1
i = W n

i −
∆tn

∆xi

(
F n
i+ 1

2
(W )− F n

i− 1
2
(W )

)
, (19)

F n
HU,i+ 1

2
=

∞∫
0

ξ2Gn
i (ξ)dξ +

0∫
−∞

ξ2Gn
i+1(ξ)dξ. (20)

Tokovou funkci F n
i+ 1

2
źıskáme tedy z F+ a F−

F n
i+ 1

2
= F (W n

i ,W
n
i+1) = F+(W n

i ) + F−(W n
i+1), (21)

kde

F+(W n
i ) =

+∞∫
0

ξ

(
1
ξ

)
(ξ)Gn

i (ξ) dξ,

F−(W n
i ) =

0∫
−∞

ξ

(
1
ξ

)
(ξ)Gn

i (ξ) dξ.
(22)

Rovnice (22) a (6) s funkćı χ(ξ) zvolenou jako funkce normálńıho rozložeńı se daj́ı
přepsat jako

F+(W n
i ) = hi

ci

+∞∫
0

ξ

(
1
ξ

)
χ
(
ξ−hi
ci

)
dξ,

F−(W n
i ) = hi

ci

0∫
−∞

ξ

(
1
ξ

)
χ
(
ξ−hi
ci

)
dξ.

(23)



Kinetické schéma je konzervativńı pokud plat́ı tzv. CFL podmı́nka, která zajǐst’uje
nezápornost výšky hladiny h. [3]

∆tn ≤ min

(
∆xi

|uni |+ supp(χ(ξ))cni

)
, (24)

kde supp(χ(ξ)) je kompaktńı support funkce χ[2].
Konzistence a konvergence kinetické metody je dokázána v [6].

3.2 Kinetické schéma pro dvourozměrný př́ıpad

Mějme dánu počátečńı úlohu ve tvaru

∂w(x,y,t)
∂t

+ div F (w(x, y, t)) = 0,
w(x, y, 0) = w0(x, y),

x ∈ R, y ∈ R, t ∈ 〈0, T 〉. (25)

Na oblasti R2 × 〈0, T 〉 sestroj́ıme trojúhelńıkovou śıt’ s uzly P n
i = P (xi, yi, t

n),
i ∈ Z, n ∈ N. Definujeme ∆t jako časový krok, potom tn = n∆t je celkový čas
v časové vrstvě n. Označme W n

i aproximaci hodnoty wn
i = w(xi, yi, tn) přesného

řešeńı úlohy (25).

Ci Ãi,j

Pj

Pi

ni,j

Obrázek 1: Duálńı buňka Ci

Na této śıti zavedeme duálńı buňky Ci, které budou mı́t středy v uzlech śıtě
Pi, a jejich hrany budou spojnice těžǐst’ okolńıch trojúhelńık̊u. Tyto hrany označ́ıme
Γi,j = Γ(Pi, Pj) a délku hran označ́ıme Li,j = |Γi,j|. Vněǰśı normály hran duálńı
buňky zaṕı̌seme ni,j = n(Pi, Pj)(viz. obr1). Plochu duálńı buňky označ́ıme |Ci|.
Symbolem Ki označ́ıme množinu uzl̊u Pj, které jsou spojeny s uzlem Pi hranou.

Okrajové duálńı buňky (viz. obr2) zkonstruujeme tak, že hrany Γi,j u okraje
jsou spojnićı těžǐstě a středu okrajové hrany. Potom také sestroj́ıme okrajové hrany
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Ci

ni,j
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Ãi,j

Obrázek 2: Okrajová duálńı buňka Ci

Γ̃i,j = Γ̃(Pi, Pj), spojuj́ıćı uzel śıtě Pi se středem okrajové hrany s normálou ñi,j =

ñ(Pi, Pj), a délku těchto hran označ́ıme L̃i,j =
∣∣∣Γ̃i,j∣∣∣. Symbolem K̃i označ́ıme množinu

uzl̊u Pj, které jsou spojeny s uzlem Pi okrajovou hranou.

Hodnoty funkćı u(tn, xi, yi) a h(tn, xi, yi) v uzlech śıtě Pi označ́ıme

W n
i =

 h(tn, xi, yi)
ux(t

n, xi, yi)
uy(t

n, xi, yi)


v časové vrstvě n, která odpov́ıdá času tn a v souřadnićıch xi, yi, které jsou souřadnicemi
uzlu Pi. Řešeńı budeme hledat jako po částech konstantńı funkci, která má vždy na
celé buňce Ci konstantńı hodnotu.

Model mělké vody můžeme též zapsat jako

∂W

∂t
+ div F (W ) = 0. (26)

z toho integraćı dostaneme tvar

∫
Ci

W (tn+1, xi)dx−
∫
Ci

W (tn, xi)dx+

tn+1∫
tn

∫
∂Ci

F (W ) · n dxdt = 0, (27)

který můžeme diskretizovat ve smyslu naš́ı śıtě takto

W n+1
i = W n

i −
∑
j∈Ki

σi,jF(W n
i ,W

n
j ,ni,j)−

∑
j∈K̃i

σ̃i,jF(W n
i , W̃

n

i , ñi,j), (28)



s

σi,j =
∆tLi,j
|Ci| σ̃i,j =

∆tL̃i,j
|Ci| .

F(W n
i ,W

n
j ,ni,j) je aproximace normálové složky toku F (W ) ·ni,j kolmo na hranu

Γi,j. Tato aproximace je provedena pomoćı jednorozměrného řešiče, protože lokálně
tento problém vypadá jako jednorozměrná nespojitost.

F(W n
i ,W

n
j ,ni,j) = F+(W i,ni,j) + F−(W j,nj,i), (29)

a

F+(W i,ni,j) =
∞∫

ξni,j

ξni,j

(
1
ξ

)
Mi(ξ) dξ,

F−(W j,nj,i) =
ξnj,i∫
−∞

ξnj,i

(
1
ξ

)
Mj(ξ) dξ.

(30)

3.3 Numerická implementace

Nyńı představ́ıme naši implementaci této metody. Hodnoty výšky hladiny a rychlost́ı
ve směrech x a y W = (h, ux, uy)).

převedeme na normálové a tečné rychlosti ve smyslu normál hran a výška hladiny
se nezměńı Ŵ = (h, un, uτ ), û = (un, uτ ). Složky normál označ́ıme ni,j = (nx, ny).

Potom definujeme Ŵ jako transformaci do směru normály hrany

Ŵ = RW s R =

 1 0 0
0 nx ny
0 −ny nx

 , (31)

a

F+ = R−1F̂
+
Ŵ , R−1 =

 1 0 0
0 nx −ny
0 ny nx

 . (32)

Následně spoč́ıtáme jednorozměrný př́ıpad

F̂
+

(Ŵ i) = hi
ci

+∞∫
0

ξn

 1
ξn
ξτ

χ
(
ξ−hi
ci

)
dξn,

F̂
−

(Ŵ j) =
hj
cj

0∫
−∞

ξn

 1
ξn
ξτ

χ
(
ξ−hj
cj

)
dξn.

(33)

Tečná složka rychlosti je v tomto př́ıpadě konstatńı, proto můžeme tok rychlosti ve
směru tečny hrany spoč́ıtat jako

F̂
+

uτ (W i) = ui,τ F̂
+

h (W i), F̂
−
uτ (W j) = ui,τ F̂

−
h (W j). (34)

Pro výpočet jedné časové vrstvy je nutno spoč́ıtat přibližně 6× (počet uzl̊u) in-
tegrál̊u funkćı F+ a F−, které jsou poč́ıtány gausovou kvadraturou.



3.4 Okrajové podmı́nky

Okrajové podmı́nky budeme uvažovat na celé hranici śıtě pouze odrazové, které si-
muluj́ı pevnou zed’. Odrazovou okrajovou podmı́nku implementujeme tak, že normálové
rychlosti un okrajové hrany obrát́ıme orientaci. To můžeme zapsat takto [1]

W̃ =

 h
−un
uτ

 . (35)

4 Numerické simulace

4.1 V jednom rozměru

V jednom rozměru srovnáme aproximaci řešeńı źıskané kinetickou metodou s apro-
ximacemi źıskanými dvoukrokovým LF řešičem prvńıho řádu, dvoukrokovým LW
řešičem druhého řádu a s exaktńım řešeńım Riemannova problému.

Počátečńı podmı́nku definujeme takto

h0(x) =

(
hl(x)
hr(x)

)
=

(
1, 2
0, 8

)
, u0(x) =

(
ul(x)
ur(x)

)
=

(
0
0

)
. (36)

4.2 Grafické výstupy 1D

Nyńı srovnáme řešeńı kinetické metody s Laxovou-Fridrichsovou metodou prvńıho
řádu a s exaktńım Riemannovým řešeńım.
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Obrázek 3: Výška hladiny a rychlost prouděńı.

Nyńı srovnáme řešeńı kinetické metody s Laxovou-Wendrofovou metodou druhého
řádu a s exaktńım Riemannovým řešeńım.
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Obrázek 4: Výška hladiny a rychlost prouděńı.

4.3 Grafické výstupy 2D

Daľśı testovaćı úloha představuje částečné protržeńı hráze ve středńı části.
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Obrázek 5: Výpočetńı śıt’ použitá pro následuj́ıćı simulaci (6482 trojúhelńık̊u). Na
okraji śıtě je uvažována odrazová okrajová podmı́nka.

Výška hladiny v nižš́ı části je 0, 8 a ve vyšš́ı části je rovna 1, 2 (viz. obrázek 6).
Rychlost vody ve směrech x a y je rovna 0.
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Obrázek 6: Počátečńı výška hladiny (6482 trojúhelńık̊u)
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Obrázek 7: Výška hladiny v čase t = 0.2 (6482 trojúhelńık̊u)

Obrázek 8: Experimentálńı model.



5 Závěr

Představili jsme model mělké vody, implementovali jsme kinetické schéma na tento
model a ukázali jsme výstupy kinetické metody ve vizuálńım porovnáńı s klasickými
metodami, s exaktńım Riemannovským řešeńım. Ukázali jsme použit́ı pro jedno-
rozměrný i dvourozměrný model.

Kinetická metoda se ukázala býti použitelnou metodou prvńıho řádu. Při jej́ı
implementaci se projevila jej́ı náročnost na procesorový čas - hlavně při výpočtu
integrál̊u F+ a F− (23).

Daľśım krokem, kterým by se dalo pokračovat, je např́ıklad přidat do modelu
mělké vody profil dna a pokusit se použ́ıt pohyblivé okraje výpočtové oblasti, což
by umožnilo simulovat např. vylit́ı řeky z břeh̊u při povodńıch nebo chováńı vlny
tsunami při př́ıchodu na pobřež́ı - kinetické metody to umožnuj́ı.
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Interpolační subdivision křivky

Kristýna Slabá1

Abstrakt

Subdivision je proces, jehož cílem je získat křivku/plochu, která je limitně hladká a/nebo
splňuje předem danou vlastnost. Subdivision metody jsou hojně využívány v praktic-
kých aplikacích – v počítačové grafice či v animátorství (tvorba animovaných filmu),
v GIS systémech nebo jsou používány v numerických metodách (metoda konečných
prvků). Příspěvek je zaměřen na interpolační bodová a hermitovská schémata pro
křivky. V první části jsou uvedeny některé základní bodové metody (například čtyřbo-
dové interpolační schéma) a dále jsou uvedeny i vybraná hermitovská schémata. Druhá
část je věnována vylepšení některých zmíněných schémat.

1 Úvod

Subdivision (dělení) je rekurzivní proces, který se aplikuje na křivky a plochy. Cílem to-
hoto procesu je efektivním způsobem získat limitní křivku/plochu, jež je hladká a/nebo
splňuje předem danou vlastnost. Na začátku subdivision procesu jsou dány body, jež
tvoří počáteční řídicí polygon. V každém kroku dělení je polygon doplněn o nové body,
díky nimž dojde ke zjemnění polygonu. Nově vložené a příp. i původní vrcholy vytvoří
nový polygon a postup se opakuje. Nalezení nových bodů a jejich vložení může být
dosaženo různými způsoby, některé z nich jsou popsány v následujících kapitolách. Na
obr. 1 je zobrazen příklad, kdy na čtyři uzavřené polygony byla aplikovaná interpolační
metoda. Je vidět, že po několika krocích získáváme vizuálně hladkou křivku.

Obrázek 1: Čárkovaně jsou vyznačeny původní uzavřené řídicí polygony.

Již v roce 1974 byla prezentována první metoda, tzv. Chaikinovův algoritmus (viz
[9]). Chaikin objevil metodu, která zcela ”obešla“ exaktní matematické zpracování

1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22,
Plzeň, kslaba@students.zcu.cz



křivky a výsledku je dosaženo díky určitým geometrickým pravidlům. Ta se na první
pohled mohou jevit jako velice jednoduchá, ale na druhou stranu jsou velice efektivní,
protože limitní křivka je typu C1. Princip metody je založen na ”ořezávání vrcholů“ .
Namísto každého vrcholu jsou vloženy dva nové, díky nimž je původní vrchol ”oříznut“ .
Původní křivka konverguje ke kvadratické uniformní B-spline křivce.

Chaikinův algoritmus odstartoval výzkum v oblasti subdivision metod. Poté se ob-
jevily první metody pro plochy, např. Doo-Sabinova metoda ([3]), Catmull-Clarkova
metoda ([2]) a Loopova metoda ([8]), a nové metody vznikají dodnes. Metody se mo-
hou rozdělovat do několika kategorií, zde jsou uvedeny čtyři základní kategorie:

• aproximační vs. interpolační metody

Primární rozdělení metod je na metody aproximační a interpolační. Objekt vzniklý
pomocí aproximační metody neprochází body počátečního řídicího polygonu. Na-
opak, je-li použita interpolační metoda, pak body limitní křivky prochází body
počátečního řídicího polygonu. Na obr. 2 jsou příklady limitních křivek získaných
buď aproximační nebo interpolační metodou.

Obrázek 2: Vlevo je příklad křivky získané aproximačním schématem a vpravo je křivka
získaná po aplikaci interpolační metody. Čárkovaně jsou označeny počáteční řídicí po-
lygony.

• bodové vs. hermitovské metody

Metody lze rozdělovat podle toho, zda vstupními daty jsou pouze body – bodová

schémata nebo vstupními daty jsou nejen vrcholy, ale také tečné vektory, příp.
normálové vektory – hermitovská schémata.

• stacionární vs. nestacionární metody

Metoda je stacionární, pokud jsou pravidla, která se aplikují na polygon, během
dělení neměnná. Pokud jsou v některých iteracích dělení použita jiná pravidla než
v ostatních, nazývá se metoda nestacionární.

• lineární vs. nelineární metody

Označme F1, F2 dva různé počáteční polygony a F1, F2 výsledné limitní křivky
získané lineárním subdivision schématem. Pak pro limitní křivku počátečního



polygonu F = F1 + F2 musí platit F = F1 + F2. U nelineárního schématu není
poslední podmínka splněna.

2 Interpolační bodová schémata

2.1 Dubucova varianta čtyřbodového schématu

Jedná se o jednu z prvních interpolačních metod pro generování hladkých křivek v R
d

(viz [4]). Schéma je možné odvodit v R
2 pomocí Lagrangeova kubického polynomu.

Nové vrcholy v (k + 1)-ním kroku získáme pomocí následujících vztahů

v
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16
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přičemž poté původní vrcholy přeznačíme. V případě otevřeného počátečního polygonu
je zřejmé, že rovnice (1) neplatí pro hodnoty indexů i = 0 a i = n − 2, jelikož nejsou
zadány vrcholy v

k
−1 a v

k
n. Pro tyto hodnoty indexů je třeba přidat dvě rovnice
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Pokud je počáteční polygon uzavřený, stačí si uvědomit, že první vrchol je zároveň po-
sledním vrcholem polygonu a (1) platí cyklicky pro i = 0, 1, . . ., n − 2. Na obr. 3 jsou
příklady otevřeného počátečního polygonu. Navíc lze pomocí schématu získat i pro-
storové křivky. Z hlediska vlastností schématu se jedná o lineární, stacionární metodu,
která generuje křivky typu C1. Pokud jsou navíc počáteční data z kubiky, je limitní
křivkou ta samá kubika.

Obrázek 3: Původní polygon (čárkovaně), vlevo je první krok subdivision procesu, upro-
střed je křivka po druhém kroku a vpravo je zobrazena limitní křivka.

2.2 Čtyřbodová interpolační metoda

Čtyřbodová interpolační metoda (viz [7]) je zobecněním Dubucovy metody. Na rozdíl
od Dubucovy metody jsou nové vrcholy získávány v závislosti na parametru γ, který



významně ovlivňuje chování limitní křivky. Pro nové vrcholy v (k + 1)-ním kroku bude
nyní platit

v
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)

(vk
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k
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i−1 + v
k
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a poté opět přeznačíme původní vrcholy. Dále modifikujeme rovnice (2) pro indexy
i = 0 a i = n − 2
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Pokud je počáteční polygon uzavřený, stačí si opět uvědomit, že první vrchol je zároveň
posledním vrcholem polygonu a rovnice (3) platí pro i = 0, 1, . . . , n − 2.

Parametr γ se nazývá parametr napětí a značí, jak těsně přiléhá limitní křivka k po-
čátečnímu polygonu. Zároveň na parametru γ závisí hladkost limitní křivky. Pro pa-
rametr γ = 1

16
vychází limitní křivka stejně jako u Dubucovy metody (viz (1) a (2)),

až na rozdílné chování v krajních segmentech díky vztahům (4). I tak jsou vlastnosti
stejné jako u Dubucovy metody, dochází tedy například k reprodukci kvadratických
a kubických křivek. Dá se dokázat (viz [7]), že limitní křivka je spojitá pro |γ| < 1

4
a pro

0 < γ < 1

8
je navíc zaručena i spojitost tečných vektorů.

Dále se objevila řada modifikací čtyřbodového schématu. Článek [6] se zaměřuje
na změnu parametrizace z uniformní na neuniformní, konkrétně na chordálovou a cen-
tripetální. Numerické experimenty ukázaly, že limitní křivka je typu C1 a schéma je
nelineární a nestacionární. Další modifikace je popsána v [13]. Cílem bylo upravit pů-
vodní schéma tak, aby zachovávalo kružnice. Limitní křivka je opět typu C1 a schéma
je nelineární a nestacionární.

3 Hermitovská subdivision schémata

Prvním autorem, který se začal zabývat subdivision křivkami splňujícími hermitovské
podmínky, byl J. L. Merrien (viz [12]), tj. podmínky kdy jsou kromě počátečních vrcholů
zadány i tečné nebo normálové vektory v jednotlivých vrcholech polygonu. V dalších
odstavcích jsou uvedeny některé příklady hermitovských subdivision schémat.

3.1 Trojúhelníkové kružnicové schéma

Toto schéma je založeno na geometrickém přístupu ke generování křivek (viz [5]). Nově
vložený vrchol je středem kružnice vepsané trojúhelníku, jež je tvořen spojnicí dvou
sousedních vrcholů polygonu a přímkami určenými těmito body a příslušnými tečnými
vektory. Limitní křivka je typu G1. Schéma je nelineární a nestacionární a zachovává
kružnice.



Před vložením nových vrcholů a příslušných tečných vektorů, je nutné uvést kla-
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i = 0). Pokud se v původním polygonu vyskytne inflexní hrana, je nutné

ji převést na dvě konvexní hrany (viz [5]).
Vložení nových vrcholů a příslušných tečných vektorů je v každém kroku realizováno
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i a tečné vektory t
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obr. 4 je znázorněn příklad aplikace schématu na počáteční otevřený polygon. Tuto
metodu lze samozřejmě aplikovat i na uzavřené křivky.

Obrázek 4: Vlevo je křivka po prvním kroku, uprostřed je křivka, jež vznikla po druhé
iteraci a vpravo je limitní křivka.

3.2 Nelineární schéma zachovávající kružnice

Na rozdíl od předchozích dvou schémat jsou namísto tečných vektorů dány normálové
vektory. Metoda generuje křivky typu G1 a reprodukuje kružnice (viz [10]).
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Obrázek 5: Znázornění průsečíků kružnice a osy strany v
k
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Poslední podmínka (10) bude splněna pouze v případě, pokud platí φ, θ ∈ (0, π) nebo
φ, θ ∈ (π, 2π). Na obr. 6 jsou zobrazeny některé kroky a limitní křivka získané pomocí
nelineárního schématu zachovávajícího kružnice.

4 Modifikace vybraného schématu a nově navržené
schéma

4.1 Nelineární schéma zachovávající kružnice s orientací nor-
málových vektorů

Označme normálové vektory n
k
i , n

k
i+1 a nechť n

k
i = (cos θ, sin θ) a n

k
i+1 = (cos φ, sin φ),

kde θ, φ ∈ (−π, π〉. Řekneme, že vektory n
k
i , n

k
i+1 mají stejnou orientaci, pokud θφ > 0,

a nebo mají opačnou orientaci, pokud θφ < 0. Podmínka (10) znamená, že metodu
lze aplikovat pouze na polygon, který obsahuje normálové vektory se stejnou orientací.
Modifikujeme tedy původní metodu tak, aby bylo možné schéma použít i na data, jež
obsahují normálové vektory s různou orientací.



Obrázek 6: Vlevo je křivka po prvním kroku, uprostřed je křivka, jež vznikla po druhé
iteraci a vpravo je limitní křivka.

Jestliže mají dva počáteční normálové vektory n
0
i a n

0
i+1 různou orientaci, vložíme

jeden nový vrchol v
0

i+ 1

2

a dva nové jednotkové normálové vektory n
0

i+ 1

3

a n
0

i+ 2

3

následu-

jícím způsobem. Vrchol v
0

i+ 1

2

vložíme jako bod ležící na hraně v
0
i v

0
i+1, tzn.

v
0

i+ 1

2

= (1 − s)v0

i + sv0

i+1, s ∈ (0, 1). (11)

Dále hledáme pomocné kružnice k1 a k2 tak, že k1 prochází body v
0
i a v

0

i+ 1

2

a k2 prochází

body v
0

i+ 1

2

a v
0
i+1. Odtud vyplývá, že středy S1, S2 kružnic k1 a k2 leží na osách hran

v
0
i v

0

i+ 1

2

a v
0

i+ 1

2

v
0
i+1. Nyní budeme chtít minimalizovat odchylku normálového vektoru

n
0
i = ∇k1(v

0
i ) kružnice k1 ve vrcholu v

0
i a vektoru n

0
i a odchylku normálového vek-

toru n
0
i+1 = ∇k2(v

0
i+1) ve vrcholu v

0
i+1 a vektoru n

0
i+1. Tedy snažíme se minimalizovat

účelovou funkci
F = ‖∇k1(v

0

i ) − n
0

i ‖
2 + ‖∇k2(v

0

i+1) − n
0

i+1‖
2, (12)

tzn. řešíme lineární soustavu pro proměnné m, n a s

∂F

∂m
= 0,

∂F

∂n
= 0,

∂F

∂s
= 0. (13)
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. Znázornění dané situace pro tento přístup je na obr. 7.
Na obr. 8 je ukázka polygonu s nově vloženými normálovými vektory pomocí tohoto
přístupu a navíc je zobrazena limitní křivka polygonu s přerozdělením.

4.2 PH subdivision schéma

Metoda, která zde bude uvedena, je nově navržené PH subdivision schéma generující
oblouky PH kubiky.

Nechť jsou dány vrcholy v
0
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nejprve vypočteme řídicí polygon splňující podmínku (viz [1])

d12 =
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d01d23 a θ1 = θ2, (14)
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Obrázek 7: Pomocné kružnice a příslušné normálové vektory.

Obrázek 8: Vlevo je zobrazen počáteční polygon s nově vloženými normálovými vektory
a vpravo je limitní křivka.

kde značení jednotlivých stran řídicího polygonu je zobrazeno na obr. 9 – vlevo. Poté
nový vrchol v

k+1

2i+1
a nový tečný vektor t

k+1

2i+1
vložíme pomocí algoritmu de Casteljau (viz

[11]). Úkolem je najít vrcholy Pi, i = 0, . . . , 3 tak, aby byly splněny podmínky (14).
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v
k
i = P0, v

k
i+1 = P3, t

k
i = p(P1 − P0), t

k
i+1 = q(P3 − P2).

Hledáme tedy pouze vrcholy P1 a P2. Dále předpokládáme, že

|θ0| + |θ3| < π ∧ |θ0| − |θ3| 6= 0, (15)

kde θ0 = ^(tk
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i+1) (obr. 9). Díky této podmínce je zaručeno

to, že limitní křivka existuje a nebude mít samoprůnik (viz [1]). Označme W průsečík2
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i+1, kde r, s ∈ R, α vnitřní úhel u vrcholu W,
a = ‖WP0‖, b = ‖WP3‖, x velikost ramene trojúhelníka 4WP1P2, y velikost výšky
na základnu P1P2, z velikost P1P12 (viz obr. 9 – vpravo).

Využijeme-li podmínky (14) a vlastností pravoúhlého trojúhelníka získáme velikost
x v závislosti na α. Nový vrchol a nový tečný vektor získáme jako
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2Průsečík bude existovat díky podmínce (15).
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Obrázek 9: Označení řídicích bodů – vlevo a označení trojúhelníku 4WP1P2 – vpravo.

Poté přeznačíme vrcholy a vektory z k-tého kroku. Na obr. 10 jsou ukázány některé
kroky a limitní křivka daného počátečního otevřeného polygonu. Metodu lze navíc apli-
kovat i na uzavřené polygony. Z hlediska vlastností schématu se jedná o nelineární,
nestacionární metodu a limitní křivka je typu G1.

Obrázek 10: Vlevo je křivka po prvním kroku, uprostřed je křivka, jež vznikla po druhé
iteraci a vpravo je limitní křivka. Původní otevřený polygon je označen čárkovaně.

5 Závěr

Příspěvek byl zaměřen na základní principy a vlastnosti subdivision procesu a metod.
V první části byla popsána vybraná interpolační bodová a hermitovská subdivision
schémata. Dále byla uvedena modifikace nelineárního subdivision schématu tak, aby
metodu bylo možné aplikovat i na data, jež obsahují normálové vektory s různou orien-
tací. V poslední části článku je popsané nově navržené schéma generující oblouky PH
kubiky pro zadaná hermitovská data.
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Abstrakt

Geostatistika se zabývá odhady a předpověd́ı spojitých jev̊u v prostoru za použit́ı dat jen z
omezeného počtu mı́st v tomto prostoru. Geostatistika aplikuje obecné statistické principy
na modelováńı a vyvozováńı závěr̊u o geostatistických problémech.

R-projekt je volně dostupný open–source software pro statistické výpočty a grafiku, který
pracuje pod operačńımi systémy UNIX, Windows a MacOS. Obsahuje celou řadu baĺıčk̊u
včetně baĺıčk̊u pro geostatistiku.

Úkolem projektu je navázat na loňský projekt Studentské grantové soutěže ČVUT
”
Ge-

ostatistika v R-projektu“, v jehož rámci vznikl výukový text, který obsahuje úvod do
jazyka R a popis základńıch funkćı v geostatistickém baĺıčku geoR, tedy popis variogramů
a metody krigováńı. Ćılem tohoto nového projektu je prostudovat pokročileǰśı metody ge-
ostatistiky, jako jsou zobecněné lineárńı modely pro geostatistická data nebo bayesovské
metody, a rozš́ı̌rit výukový text o jejich vysvětleńı i o ukázky př́ıslušných př́ıkaz̊u v R-
projektu. Hlavńım výstupem projektu bude webová aplikace slouž́ıćı jako tutoriál (nejen)
pro studenty, kteř́ı se chtěj́ı seznámit s jazykem R a jeho prostřednictv́ım pochopit prin-
cipy geostatistiky. Tutoriál bude doplněn o zdrojové kódy a názorné př́ıklady na reálných
datech.

Kĺıčová slova: geostatistika, analýza prostorových dat, predikce hodnot v prostoru, R-
projekt, geoR, variogram, ordinary kriging.



1 Úvod

Geostatiska je vědńı obor, který se zabývá zpracováńım prostorových dat. Klasické statis-
tické metody zpravidla neberou ohled na prostorový charakter dat a proto byla vyvinuta
odnož statistiky, která umožňuje popsat prostorovou spojitost — základńı vlastnost mnoha
př́ırodńıch jev̊u. Geostatistika zahrnuje analýzu a předpověd’ prostorových jev̊u jako jsou
např́ıklad nadmořské výšky, teploty, znečǐstěńı, vegetačńı indexy, nalezǐstě nerostných su-
rovin, výskyty epidemíı apod.. Geostatiska byla vyvinuta a poprvé použita v polovině
20.stolet́ı v oblasti těžebńıho pr̊umyslu. Jej́ı principy jsou však natolik obecné, že se po-
stupně rozš́ı̌rila do všech obor̊u zabývaj́ıch se prostorovými daty. Geostatistické studie
zahrnuj́ı zpravidla obsahuj́ı tyto základńı kroky:

1. pr̊uzkumová analýza dat,

2. strukturálńı analýza (výpočty a modelováńı variogramů),

3. predikce (kriging nebo simulace).

Jinými slovy je možné geostatistiku vńımat jako sadu nástroj̊u a technik pro prostorové
analýzy geodat. Existuje mnoho softwar̊u implementuj́ıćı geostatistické metody. Pravděpo-
dobně nejrozš́ı̌reněǰśı open–source software je Projekt–R, ve kterém je možné využ́ıt několik
baĺıčk̊u zabývaj́ıćıch se geostatisitikou. Základńı baĺıček se jmenuje geoR.

Ćılem této práce je navázat na projekt
”
Geostatistika v R-projektu“, vytvořit kompaktńı

tutoriál v podobě webové aplikace s ukázkovými př́ıklady od základńı analýzy dat, přes
tvorbu variogramu až po výsledné předpovědi pomoćı krigingu a závěrečné zhodnoceńı
těchto předpověd́ı. Výsledky práce budou prezentovány pr̊uběžně na univerzitńıch soutěž́ıch
— Vyčichlova a Rektorysova soutěž, a také na 19. konferenci v matematice student̊u na
VŠTEZ. V př́ıpadě přijet́ı př́ıspěvku proběhne také prezentace na konferenci INGEO 2011,
která se koná v zář́ı 2011 v Chorvatsku. Projekt bude dokončen během zimńıho semestru
2011/2012.

Tato práce byla podpořena grantem v rámci Studentské grantové soutěže ČVUT č́ıslo
SGS11/003/OHK1/1T/11.

2 Geostatistika v projektu R

Tato kapitola se zabývá zpracováńım prostorových dat v projektu R. Pomoćı tohoto
jazyka a speciálńıch baĺıčk̊u pro geostatistiku je možné provádět pr̊uzkumovou analýzu



dat, která nám slouž́ı pro seznámeńı se s daty. Jedná se o grafické či tabulkové výstupy
jako např́ıklad histogram, pomoćı nichž můžeme odhalit např́ıklad odlehlé pozorováńı
a také zjistit základńı statistiky o datech, se kterými pracujeme, což nám pomůže při
následném statistickém zpracováńı. V jazyce R dále můžeme pracovat s lineárńımi modely,
zobecněnými lineárńımi modely, provádět analýzu v́ıcerozměrných dat, analýzu časových
séríı a daľśı.

2.1 Baĺıčky pro geostatistiku

Přestože v našem projektu budeme využ́ıvat předevš́ım funkce ze stěžejńıho baĺıčku geoR,
existuje překvapivě velké množstv́ı daľśıch baĺıčk̊u, které se zabývaj́ı geostatistikou. Téměř
všechny tyto baĺıčky byly vyvinuty v jazyce S, předch̊udce jazyka R, nebo byly vyvinuty
r̊uznými komunitami. To má za d̊usledek fakt, že se funkčnosti baĺıčk̊u překrývaj́ı. Nškteré
z baĺıčk̊u jsou již zastaralé, a proto se doporučuje použ́ıvat jejich nověǰśı alternativy. Jejich
stručný popis je uveden v následuj́ıćım přehledu. Nejedná se zdaleka o kompletńı přehled
všech baĺıčk̊u pracuj́ıćıch s prostorovými daty. Vı́ce informaćı o konretńıch funkćıch a jejich
použit́ı je možné dohledat na internetu.

geoR — stěžejńı baĺıček pro geostatistickou analýzu dat a predikci, který doplňuje dř́ıve
vytvořené funkce pro geostatistiku v R. Rozd́ıl od ostatńıch baĺıčk̊u s nástroji pro geosta-
tistiku v R je ten, že geoR použ́ıvá výpočty založené na modelech.

gstat — poskytuje velké množstv́ı funkćı pro geostatistiku jedné i v́ıce proměnných, sa-
mozřejmost́ı je také tvorba variogramů a kriging.

fields — obdobný baĺıček jako gstat pro ”fittováńı”křivek a ploch a pro prostorovou
statistiku. Baĺıček je možné také využ́ıt k prostorové predikci pomoćı kovariančńı funkce.
Dále obsahuje mnoho užitečných funkćı pro vykreslováńı prostorových dat a práce s nimi
jako s obrázky (rastry).

RandomFields — poskytuje funkce pro simulace a analýzu náhodných prostorových dat.
Zahrnuje také funkce pro kriging.

vardiag — slouž́ı pro interaktivńı diagnózu variogramu.

sgeostat — objektově orientované prostřed́ı pro geostatistické modelováńı v S+1.

tripack — baĺıček pro dvourozměrnou Delaunyho triangulaci. Patř́ı mezi starš́ı baĺıčky.

1S+ je jazyk pro analýzu dat a statistiku. Tento baĺıček je možné využ́ıt i v jazyce R.



akima — slouž́ı pro lineárńı nebo kubickou spline interpolaci pro nepravidelně rozmı́stěná
data. Patř́ı mezi starš́ı baĺıčky.

spatial — obsahuje funkce pro kriging a analýzu bodových dat.

splancs — poskytuje funkce pro prostorové a časo–prostové analýzy.

spatstat — baĺıček pro analýzu prostorových dat. Pracuje ve 2D i 3D prostoru. Pro časo–
prostorovou analýzu je schopen pracovat v neomezeném počtu dimenźı. Co se týče počtu
funkćı, řad́ı se tento baĺıček mezi jedny z největš́ıch.

2.2 Prostorová statistika a Gauss̊uv model

Prostorová statistika je sada statistických nástroj̊u, kde hraje hlavńı roli poloha v pro-
storu (zpravidla daná dvěma souřadnicemi jako např́ıklad [x, y], [easting, northing] nebo
[longitude, latitude] v podobě zeměpisných souřadnic). Hlavńım ćılem geostatistiky je vy-
tvořit ze souboru měřených dat Yi, kde i = 1, 2, . . . , n, predikci dat pro danou oblast, kde
měřeńı nebylo provedeno. Data jsou naměřena v diskrétńı množině bod̊u xi uvnitř regionu
A. Každá měřená hodnota Yi je závislá na hodnotách stochastického prostorově spojitého
procesu S(x) v odpov́ıdaj́ıćıch bodech xi.

Funkce v baĺıčku geoR vycháźı ze základńıho modelu nazvaného Gauss̊uv model. Jedná se o
model stochastických proces̊u, na kterých jsou založeny modely pro geostatistické výpočty.
Na základě Gaussova modelu se např́ıklad provád́ı kriging. Definice Gaussova modelu je
následuj́ıćı:

Mějme sadu geostatistických dat (Yi, xi) : i = 1, 2, . . . , n, kde xi je prostorová souřadnice
a Yi je naměřená hodnota v bodě xi. Pro stacionárńı Gauss̊uv model dále předpokládáme:

1. {S(x) : x ∈ R2} je Gauss̊uv proces se středńı hodnotou µ, varianćı σ2 = V ar{S(x)}
a korelačńı funkćı ρ(u) = Corr{S(x), S ′(x)}, kde u = ‖x−x′‖ a ‖·‖ znač́ı vzdálenost,

2. za podmı́nky {S(x) : x ∈ R2} jsou yi realizována vzájemně nezávislými náhodnými
proměnnými Yi s normálńım rozděleńım s podmı́něnou středńı hodnotou E[Yi|S(·)] =
S(xi) a podmı́něnou varianćı τ 2.



2.3 Vzorová data

Jak již bylo zmı́něno v úvodu, webová aplikace bude obsahovat několik modelových př́ıklad̊u
využit́ı geostatistických nástroj̊u pro zpracováńı prostorových dat. Vzhledem k tomu, že se
projekt nacháźı teprve v počátku, byly pro účely prvńı prezentace využita data z baĺıčku
geoR. Tato data jsou také využita v knize An Introduction to Applied Geostatistics2. Jedná
se o data z oblasti Walker Lake v Nevadě odvozená z digitálńıho modelu terénu. Data byla
modifikována tak, aby se nepracovalo př́ımo s nadmořskou výškou a t́ım př́ıklad źıskal v́ıce
na obecnosti. V originálńı sadě dat se v celém územı́ nacháźı celkem 1.95 milionu bod̊u.
Tyto body byly rozděleny na bloky 5 x 5 dat. Z každého bloku byly vypočteny hodnoty,
které budou dále v práci uvažovány jako měřené. Tyto hodnoty jsou:

– U rozptyl daných 25 hodnot vypočtený podle vzorce

U = σ2 =
1

25

25∑
i=1

(xi − x̄)2,

kde x1, x2, . . . , x25 jsou hodnoty nadmořské výšky v metrech,3

– V je funkćı pr̊uměru a rozptylu, danou vzorcem

V = [x̄ ∗ log(U + 1)]/10,

– T je proměnná zaznamenávaj́ıćı, zda je pr̊uměr nadmořských výšek v bloku vyšš́ı než
5000 stop (pro x̄ < 5000 je T = 1, jinak je T = 2).

V mř́ıžce o rozměrech 260 x 300 bod̊u se nacháźı celkem 78000 hodnot. Z těchto hodnot bylo
vybráno 470 bod̊u, které představuj́ı vzorová měřená data — pomoćı nich bude provedena
predikce pro celé územı́ o rozloze 260 x 300 bod̊u. Po provedeńı predikce bude tedy možné
predikci porovnat s p̊uvodńımi daty a ukázat tak vhodnost použitého modelu.

V následuj́ıćıch kapitolách, které se týkaj́ı pr̊uzkumové analýzy dat je použit pouze vzorek
dat z oblasti Walker Lake. Jedná se o data umı́stěná v pravidelném rastru.

2An Introduction to Applied Geostatistics, Edvard H. Isaacs, R. Mohan Srivastava, New York, Oxford
University Press, 1989

3Je zřejmé, že pro plochý terén bude mı́t U ńızkou hodnotu, kdežto pro oblasti s rychle se měńıćı
nadmořskou výškou bude mı́t U vysokou hodnotu. Proto se U označuje také jako tzv. index hrubosti
topografie.



U =

15 12 24 27 30 0 2 18 18 18

16 7 34 36 29 7 4 18 18 20

16 9 22 24 25 10 7 19 19 22

21 8 27 27 32 4 10 15 17 19

21 18 20 27 29 19 7 16 19 22

15 16 16 23 24 25 7 15 21 20

14 15 15 16 17 18 14 6 28 25

14 15 15 15 16 17 13 2 40 38

16 17 11 29 37 55 11 3 34 35

22 28 4 32 38 20 0 14 31 34

V =

81 77 103 112 123 19 40 111 114 120

82 61 110 121 119 77 52 111 117 124

82 74 97 105 112 91 73 115 118 129

88 70 103 111 122 64 84 105 113 123

89 88 94 110 116 108 73 107 118 127

77 82 86 101 109 113 79 102 120 121

74 80 85 90 97 101 96 72 128 130

75 80 83 87 94 99 95 48 139 145

77 84 74 108 121 143 91 52 136 144

82 100 47 111 124 109 0 98 134 144

2.4 Popis jednorozměrných prostorových dat

Z prostorových se mnoho dozv́ıme, pokud je nějakým zp̊usobem uspořádáme — např́ıklad
organizaćı dat, jejich vhodnou prezentaćı (vykresleńı) nebo souhrnnými statistikami.

Nejběžněǰśı prezentaćı dat je frekvenčńı tabulka a histogram. Frekvenčńı tabulka rozděĺı
data na určité intervaly a ř́ıká, kolik dat do každého intervalu spadne. Př́ıklad pro hodnoty
V je vidět v tabulce na straně 7.

Na obrázku 2.1 je vidět odpov́ıdaj́ıćı histogram pro hodnoty V , histogram byl vykreslen
pomoćı funkce hist().

Analogicky je možné z daných dat vyrobit kumulativńı frekvenčńı tabulku a odpov́ıdaj́ıćı
histogram.
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Obrázek 2.1: Histogram hodnot V , hist(V)

Interval hodnot V Počet
(0, 10〉 1
(10, 20〉 1
(20, 30〉 0
(30, 40〉 1
(40, 50〉 2
(50, 60〉 2
(60, 70〉 3
(70, 80〉 14
(80, 90〉 15
(90, 100〉 11
(100, 110〉 14
(110, 120〉 17
(120, 130〉 12
(130, 140〉 3
(140,∞〉 4

Tabulka 1: Frekvenčńı tabulka pro hodnoty V
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Obrázek 2.2: Graf kumulativńı četnosti a hodnot V , qqnorm(V)

Některé odhady, které jsou vidět dále v textu pracuj́ı lépe s daty, která maj́ı přibližně
normálńı rozděleńı. To, zda se jedná o normálńı rozděleńı je možné poznat z grafu, kde
na ose x budou hodnoty V a na ose y budou hodnoty kumulativńı četnosti. V př́ıpadě
normálńıho rozděleńı se jednotlivá data vykresĺı přibližně v př́ımce. Tento graf je možné
vidět na obrázku 2.2. V jazyce R je pro tento účel funkce qqnorm.

Pokud výsledek funkce nevykresluje př́ımku, je možné zkusit, zda data nemaj́ı bĺıže k
lognormálńımu rozděleńı. Postup je takový, že hodnoty V zlogaritmujeme a poté opět
použijeme funkci qqnorm. Výsledek je vidět na obrázku 2.3. Je patrné, že vykreslené hod-
noty nevytvořily př́ımku a tud́ıž od lognormálńıho rozděleńı upust́ıme.

Daľśı př́ınosná prezentace dat je pomoćı tzv. box–and–whisker plotu (česky občas ozna-
čovaného jako

”
krabičkový diagram“). Jeho př́ıklad na našich datech je vidět na obrázku

2.4. Uvnitř obdélńıku lež́ı polovina dat, tenké vodorovné čáry znázorňuj́ı rozsah určitého
násobku hraničńıch hodnot z obdélńıku (v našem př́ıpadě je ponechán výchoźı násobek
1.5). Je vidět, že hodnoty V (vpravo) maj́ı v tomto ohledu větš́ı rozptyl oproti hodnotám
U(vlevo). Kolečka představuj́ı odlehlá pozorováńı, zde jich má v́ıce proměnná U . V jazyce
R k vykresleńı takového grafu slouž́ı funkce boxplot().

Jak daľśı statistický ukazatel poslouž́ı souhrnné statistiky — minimálńı a maximálńı hod-
noty, pr̊uměr, medián, modus, kvantily, směrodatná odchylka, variance, mezikvartilový
rozsah, koeficient šikmosti, koeficient variace a daľśı. Prvńıch pět hodnot nám ř́ıká, kde
se nacháźı určité části rozděleńı dat (např. pr̊uměr, medián, modus vypov́ıdaj́ı o poloze
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Obrázek 2.3: Graf kumulativńı četnosti a hodnot V , qqnorm(log(V))
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Obrázek 2.4: box–and–whisker plot pro U (1) a V (2), boxplot(matrix(U,V))



středu rozděleńı). Daľśı tři ukazatele nám ř́ıkaj́ı, jaká je proměnnost dat. Koeficient šikmosti
a variace popisuj́ı tvar rozděleńı dat a je možné pomoćı nich odhalit chybná měřeńı.

Základńı statistiku je možné źıskat pomoćı funkce summary(), ostatńı ukazatele je možné
pomoćı těchto hodnot dopoč́ıtat. V následuj́ıćım kódu jsou vidět souhrnné statistiky pro
proměnnou V .

> summary(V)

Min. : 0.00

1st Qu.: 81.75

Median :100.50

Mean : 97.50

3rd Qu.:116.25

Max. :145.00

# variance

> var = sum((V-97.5)^2)/length(V)

689.69

# mezikvartilový rozptyl

> IQR = 116.25-81.75

34.5

# koeficient šikmosti

> CS = sum((V-97.5)^3)/sqrt(var)^3/length(V)

-0.771

# koeficient variace

> CV = sqrt(var)/97.5

0.269

Koeficient šikmosti je v tomto př́ıpadě záporný, což ř́ıká, že distribuce má pozvolný nár̊ust
nalevo od středu a že medián je větš́ı, než pr̊uměr. Č́ım bĺıže nule je tento koeficient,
t́ım v́ıce je rozděleńı symetrické a medián je velmi bĺızký pr̊uměru. Koeficient variace je
poměrně ńızký, pokud by však jeho hodnota byla větš́ı než 1, dalo by se očekávat, že data
obsahuj́ı chybná měřeńı.
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Obrázek 2.5: q-q plot, rovná čára znázorňuje př́ımku y = x, qqplot(V,U)

2.5 Popis v́ıcerozměrných prostorových dat

Během projektu se pravděpodobně nebudeme zabývat v́ıcerozměrnými prostorovými daty,
ale vzhledem k tomu, že v souboru dat z oblasti Walker Lake se nacháźı v́ıce

”
měřených“

proměnných, je dobré si ukázat (alespoň ve stručnosti) některé postupy, které odhaĺı, zda
jsou dvě datové sady na sobě nějak závislé, či nikoliv. V prvńı řadě je možné porovnat
obě rozděleńı — např. porovnat histogramy. Závislá data budou mı́t podobné rozděleńı,
ale právě v tomto př́ıpadě neodhaĺı drobné zaj́ımavé rozd́ıly. Můžeme také využ́ıt funkci
cor(U,V), která vypoč́ıtá korelačńı koeficient (v našem př́ıpadě je roven 0.837). Jeho hod-
nota se vždy bude pohybovat v intervalu 〈−1, 1〉, č́ım bĺıže nule bude, t́ım méně jsou data
vzájemně závislá.

Pro porovnáńı dvou rozděleńı je také možné provést pomoćı tzv. q-q plotu, kdy se na osy
grafu vykresĺı odpov́ıdaj́ıćı si kvantily z každé sady dat, viz obrázek 2.5. Pokud by si data
byla velmi podobná (byla navzájem hodně závislá), body q-q plotu by se vykreslily bĺızko
př́ımky y = x. Pokud q-q plot připomı́ná př́ımku, která však nekoṕıruje osu y = x, jedná
se o podobná rozděleńı s odlǐsnými charakteristikami polohy a rozptylu.

Daľśım grafickým ukazatelem vzájemné závislosti dvou datových sad je tzv. scatterplot. V
tomto grafu jsou vykresleny páry hodnot jedná a druhé proměnné vždy pro společný bod.
V našem př́ıpadě je na jednu osu vykreslena proměnná U a na druhou proměnná V jak je
vidět ne obrázku 2.6. Je vykresleno mračno bod̊u. Č́ım

”
tlustš́ı“ toto mračno je, t́ım méně

jsou si rozděleńı podobná. Dı́ky scatterplotu je také možné snadno odhalit chybná měřeńı
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Obrázek 2.6: Scatterplot, plot(V,U)

(budou výrazně vyčńıvat z mračna ostatńıch bod̊u).

Závislost je možné popsat pomoćı lineárńı regrese, kdy předpokládáme, že závislost jedné
proměnné na druhé je možné popsat př́ımkou y = ax+ b. V jazyce R se pro lineárńı regresi
funkce lm(), jej́ıž použit́ı je vidět v následuj́ıćım kódu:

model1 = lm(U~V)

# graf

plot(V,U,main="Lineárnı́ regrese")

abline(model1)

# popis modelu

summary(model1)

Výsledný obrázek je vidět na obrázku 2.7.

Alternativou pro lineárńı regresi může být výpočet podmı́něné středńı hodnoty U za
podmı́nky V , kdy soubor dat V rozděĺıme na intervaly podle velikosti a v rámci těchto
interval̊u spočteme středńı hodnotu U . Vše je názorně vidět na obrázku 2.8.
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Obrázek 2.7: Lineárńı regrese U = 0.314V − 11.5
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Obrázek 2.8: Podmı́něná středńı hodnota U za podmı́nky V



2.6 Popis prostorových jev̊u

Od této kapitoly dále budeme pracovat s
”
měřenými“ daty v rozsahu, ve kterém byly

popsány v kapitole 2.3. Oba soubory dat si nejprve zobraźıme, viz obrázek 2.9.

Je patrné, že data U nejsou rozmı́stěna po celém územı́ na rozd́ıl od dat V . Proto se pro
daľśı práci vedoućı ke krigingu a predikci budeme zabývat hodnotami V , abychom měli
rovnoměrně pokryté celé územı́ Walker Lake a vyhnuli se tam velkým chybám v mı́stech,
kde měřená data chyb́ı.

V předešlých kapitolách jsme pro popis dat použili jako jednu z technik jejich zobrazeńı —
pro popis prostorových charakteristik dat plat́ı dvojnásob, že zobrazeńı dat nám o daném
souboru řekne mnoho. Data jsme si již vykreslili na obrázku 2.9. Již podle toho jsme
poznali, že rozmı́stěńı dat U neńı ideálńı pro výpočet hodnot U v celém územı́ Walker
Lake, nebot’ data nepokrývaj́ı celou oblast.

Vrstevnicové mapy jsou daľśım dobrým zp̊usobem prezentace dat. Je na nich možné snad-
no odhalit chybná data a zjistit informaci o prostorové spojitosti dat. Automatické vy-
generováńı vrstevnic pro územı́ s nepravidelně rozmı́stěnými body je poměrně náročná
záležitost, a proto jsme vykresleńı této mapy vynechali. Jako alternativa nám mohou
posloužit mapy ve stupńıch šedi, nicméně i zde naraźıme na problém s nepravidelným
rozmı́stěńım dat. Řešeńım (alespoň částečným) v jazyce R se ukázala funkce points.geodata().
Na obrázku 2.10 je vidět jej́ı aplikace na měřená data V . I na takto vykreslených datech
je možné zpozorovat př́ıpadné chyby.

Pokud máme data rozmı́stěná v pravidelné mř́ıžce, je možné využ́ıt statistiku pohyblivých
oken. Územı́ je rozděleno na několik stejných oblast́ı a pro každou z nich je potom vypočtena
některá statistická hodnota — např. pr̊uměr. Tato statistika se dá také provést pro nepra-
videlně rozmı́stěná data, jen je potřeba zaručit, aby v každém okně byl dostatečný počet
hodnot a pokud je dat celkově málo, doporučuje se, aby se okna překrývala. Źıská se t́ım
v́ıce hodnot pro daľśı výpočty. Pokud je v nějakém okně i tak př́ılǐs málo hodnot na to,
aby se z něj dala spoč́ıtat spolehlivá statistika, je vhodné toto okno při daľśıch výpočtech
vynechat. Máme-li vypoč́ıtaný např́ıklad pr̊uměr a směrodatnou odchylku v každém okně
(kromě těch, kde je nedostatek dat), je dobrým ukazatelem scatterplot těchto dvou veličin.
Pokud p̊uvodńı data maj́ı normálńı rozděleńı, bude tento scatterplot bez zjevné závislosti
(tzn. body v něm vykreslené budou v́ıceméně náhodně rozmı́stěny po ploše grafu). Pro
lognormálně rozdělená data bude v tomto scatterplotu patrná lineárńı závislost.

Prostorová spojitost existuje zpravidla u většiny dat naměřených na Zemi. Tato vlastnost
vyjadřuje skutečnost, že dva bĺızké si body budou mı́t bĺızké hodnoty měřené veličiny.
Pro zjǐstěńı prostorové spojitosti se využ́ıvá tzv. h–scatterplot, který zobrazuje všechny
možné páry dat, které jsou od sebe vzdáleny o určitou vzdálenost a úhel daný vektorem
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Obrázek 2.9: Znázorněńı měřených dat a jejich histogramů
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Obrázek 2.10: Znázorněńı měřených dat V v barvách šedi



h. Vzniklé páry se vykresĺı do grafu — ne jednu osu se vykresĺı V (x), na druhou osu
V (x + h). Opět plat́ı, že č́ım v́ıce v př́ımce se body vykresĺı, t́ım v́ıce se jedná o data
prostorově spojitá (v tomto př́ıpadě ve směru daného vektoru h). Př́ıklady h–scatterplotu
jsou vidět na obrázćıch 2.11, 2.12, 2.13 a 2.14. Posledńı zmı́něný obrázek zobrazuje h–
scatterplot pro všechna dostupná data Walker Lake (výhodou je, že dat je v́ıce a jsou
rozmı́stěna v pravidelné mř́ıžce. Obecně lze konstatovat, že pro malou vzdálenost je př́ılǐs
málo dat pro vytvořeńı h–scatterplotu a pro př́ılǐs velké vzdálenosti je naopak již porušena
prostorová spojitost a mračno bod̊u se již nekoncentruje kolem př́ımky y = x. V jazyce R
je pro vykresleńı h–scatterplotu funkce hscat().

Jak již bylo zmı́něno, tloušt’ka mračna bod̊u je jednou ze základńıch vlastnost́ı u h–
scatterplotu. Popis této vlastnosti vyjadřuje korelačńı koeficient — s rostoućı tloušt’kou
se zmenšuje. Tento vztah mezi h–scatterplotem a korelačńım koeficientem se nazývá ko-
relačńı funkce, resp. korelogram. Daľśım ukazatelem prostorové spojitosti je kovariance.
Vztah mezi h–scatterplotem a kovarianćı se nazývá kovariančńı funkce. Posledńım ukaza-
telem je moment setrvačnosti, vztah mezi ńım a h–scatterplotem se nazývá semivariance a
je zachycen v semivariogramu. Pro dané h potom dostáváme r̊uzné velikosti těchto ukaza-
tel̊u.

2.7 Variogram

Teorie k variogramu je poměrně obsáhlé téma, které bude podrobněji rozebráno ve zmı́něné
webové aplikaci. Velmi stručně řečeno, variogram je funkce, která popisuje prostorovou
spojitost mezi daty a na základě této funkce je poté provedena predikce hodnot v mı́stech,
kde nebyla měřena žádná data. Na x-ové ose grafu této funkce se nacháźı velikost vektoru
h od nuly po námi zvolenou maximálńı vzdálenost. Tato vzdálenost by měla být taková,
že se pro ni dá předpokládat prostorová nezávislost dat. Na y-ové ose se poté znázorňuje
hodnota variogramu:

γ(h) =
1

2n

∞∑
i=1

[Y (xi)− Y (xi + h)]2.

Variogram určený př́ımo z měřených dat se nazývá empirický. Pro predikci dat však
potřebujeme sestrojit variogram teoretický, který pokud možno co nejlépe nahrazuje em-
pirický variogram.

Pro účely tohoto textu nebudeme uvažovat anizotropii dat a budeme se tedy zabývat pouze
všesměrovým variogramem (jinými slovy hledáme páry měřených bod̊u oddělených o danou
vzdálenost danou skalárem h a nebereme v úvahu, v jakém směru se páry dat nacháźı).
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Obrázek 2.11: h–scatterplot pro vzdálenosti 1-2, 2-3, 3-4, . . .
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Obrázek 2.12: h–scatterplot pro vzdálenosti 0-2, 2-4, 4-6, . . .
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Obrázek 2.13: h–scatterplot pro vzdálenosti 0-3, 3-6, 6-9, . . .



Obrázek 2.14: h–scatterplot pro všech 78000 hodnot V



Chceme-li popsat variogram, je zapotřeb́ı uvést jeho tři d̊uležité charakteristiky:

• range — s rostoućı vzdálenost́ı dvou měřených bod̊u roste také hodnota variogramu,
od určité vzdálenosti hodnota variogramu už však neroste a předpokládá se, že data
oddělená takovou vzdálenost́ı už nejsou vzájemně závislá,

• sill — je horńı hranice variogramu,

• nugget — hodnota variogramu v nule je striktně nula, nicméně pro nejmenš́ı vzdále-
nost, pro kterou je variogram vypočten, jeho hodnota skoč́ı z nuly na určitou hodnotu.
Tento skok je nazýván nugget efekt. Nespojitost variogramu je zp̊usobena např́ıklad
systematickou chybou v měřených datech.

Pro vykresleńı empirického variogramu je d̊uležité si zvolit správný krok pro vzdálenost
— bude-li krok př́ılǐs malý, variogram může stř́ıdavě klesat a r̊ust, což je nežádoućı pro
budoućı určeńı teoretického variogramu. Pro př́ılǐs velkou vzdálenost źıskáme málo hod-
not, ze kterých nep̊ujdou poznat velikosti jednotlivých charakteristik variogramu. Nejlépe
zvolený krok je takový, že źıskáme dostatek bod̊u pro konstrukci teoretického variogramu.
Tyto body při rostoućı vzdálenosti neklesaj́ı, ale maj́ı sṕı̌se rostoućı trend, př́ıpadně pro
vzdálenost větš́ı než range jsou přibližně konstantńı.

Pro náš př́ıpad se ukázala jako nejlepš́ı hodnota pro krok 10m. Variogram pro měřenou
veličinu V je vidět na obrázku 2.15. Variogramy byly vypočteny pomoćı funkce variog().

Teoretický variogram se v jazyce R sestav́ı pomoćı funkce lines.variogram() nebo pomoćı
interaktivńıho nástroje eyefit(). Vykresleńı variogramu je možné provést přes funkci
lines.variogram(). Př́ıklad teoretického variogramu je vidět na obrázku 2.16. Maximálńı
vzdálenost pro výpočet je zde nastavena na 100m, kovariančńı model je exponenciálńı,
range je 25m, sill 65000 a nugget 34000.

2.8 Predikce pomoćı ordinary kriging a porovnáńı

Stěžejńım krokem pro predikci hodnot je ordinary kriging, někdy také nazýván B.L.U.E.
(best lineat unbiased estimator). Princip ordinary krigingu bude vysvětlen v připravovaném
tutoriálu. Pro účely toho textu si vystač́ıme se znalost́ı, jak použ́ıt ordinary kriging v
jazyce R a jak z něj dostat předpovězené hodnoty. Hlavńı funkćı je krige.conv. Ukázka
zdrojového kódu demonstruje, jak se tato funkce použ́ıvá:



Obrázek 2.15: Empirický variogram pro hodnoty V



Obrázek 2.16: Teoretický variogram pro hodnoty V



Obrázek 2.17: Předpovězené hodnoty V a jejich směrodatná odchylka (žlutá = malé chyby)

# grid pro výslednou předpověd’

loci <- expand.grid(seq(0,260,by=5), seq(0,300,by=5))

# ordinary kriging

kc <- krige.conv(data,loc=loci,

krige=krige.control(

type.krige = "ok",cov.model="exponential",cov.pars=c(80000,40)

))

Ukázka předpovědi a chyby pomoćı předešlého modelu jsou vidět na obrázku 2.17.

Pokud nastav́ıme grid pro výpočet predikce stejný, jako má celý soubor dat (tedy 260 x
300), můžeme úspěch výsledné predikce zjistit pomoćı porovnáńı jej́ıch hodnot s hodnotami
p̊uvodńımi. Taková situace je vidět na obrázku 2.18. Na obrázku 2.19 jsou vidět chyby v
predikci. Je patrné, že v oblastech, kde bylo poskytnuto v́ıce měřeńı jsou chyby mnohem
menš́ı než v oblastech s řidš́ı śıt́ı měřených hodnot.

Některé statistiky je možné vyč́ıst pomoćı funkce summary():

# Všechna měřená data

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.



Obrázek 2.18: Předpovězené vs. měřené hodnoty V a jejich rozd́ıl (žlutá = malé chyby)

Obrázek 2.19: Chyby odhadnutých hodnot V (žlutá = malé chyby)



0.0 67.8 221.2 278.0 429.3 1631.0

# Predikce

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-41.64 108.10 224.80 271.10 385.70 1528.00

# Rozdı́l

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-696.500 -78.380 5.709 -6.861 69.130 985.100

# Absolutnı́ hodnota rozdı́lu

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

0.00 27.79 73.08 104.80 149.50 985.10

Je vidět, že predikce se poměrně vydařila, vzhledem k počtu měřených dat (470) a všech
dat (78000).

2.9 Gauss Random Fields

V jazyce R je možné vygenerovat tzv. Gauss Random Fields pomoćı funkce grf(). Jedná
se o náhodně generovaný povrch, data maj́ı normálńı rozděleńı. Na obrázku 2.20 je vidět
př́ıklad takto vygenerovaných dat, odhadnuté hodnoty pomoćı krigingu, chyby tohoto od-
hadu a histogram hodnot. Tento nástroj velmi dobře poslouž́ı komukoliv, kdo chce pronik-
nout do oblasti geostatistiky, aniž by mě originálńı měřená data.

Obrázek 2.20: Gauss Random Fields



3 Geostatistika v ArcGIS

V předešlý letech jsme se během výuky seznámili s komerčńım softwarem ArcGIS od firmy
ESRI. Abychom porovnali postup práce a výsledky v open–source softwaru s komerčńı
konkurenćı, využili jsme některých funkćı ze sady nástroj̊u Spatial Analyst. Nahráli jsme
data z oblasti Walker Lake a pomoćı krigingu jsem nechali provést interpolaci celé oblasti.
Práce v ArcGISu byla rychleǰśı a intuitivněǰśı, což bylo zp̊usobeno hlavně propracovaným
uživatelským rozhrańım. Absence GUI je však jeden z mála nedostatk̊u, který se dá pro-
jektu R v práci s geodaty vytknout. Dosažené výsledky byly v obou softwarech shodné.
Některé výstupy z ArcGISu jsou na obrázćıch 3.1 a 3.2.

Obrázek 3.1: ArcGIS — kriging a chyby odhadu

Obrázek 3.2: ArcGIS — rozd́ıl rastru odhadnutých hodnot a skutečných měřeńı



4 Webová aplikace

Připravovaná webová aplikace má posloužit předevš́ım student̊um geostatistiky pro rychlé
zvládnut́ı základ̊u i pokročilých metod. Na obrázku 4.1 je vidět hlavńı strana.

Obrázek 4.1: Připravovaná webová aplikace

Aplikace je teprve ve vývoji, nicméně základńı rámec se již př́ılǐs měnit nebude — bude
obsahovat tyto sekce:

• Úvod — úvodńı stránka o geostatistice, projektu R a práci s t́ımto tutoriálem,

• Výukový text — vlastńı výukový text bude obsahovat teorii, pr̊uvodce zpracováńı
geodat od prvńıho zkoumáńı až po konečné predikce, praktické př́ıklady včetně zdro-
jových kód̊u a výstup̊u a daľśı,

• Ukázky — ukázky jednotlivých
”
projekt̊u“ — např. Walker Lake data, teplotńı data,

srážky, . . . ,

• Zdrojové kódy — spustitelné skripty v jazyce R k dosažeńı výstup̊u z jednotlivých
projekt̊u,

• Literatura — odkaz na literaturu o geostatistice,

• Autoři — o projektu a o jeho autorech.



Jednotlivé sekce na sebe budou vzájemně odkazovat, aby se doćılilo jakési kompaktnosti tu-
toriálu. Dále budou zahrnuty odkazy na funkce jazyka R, aby měl student po ruce př́ıslušné
originálńı manuály.

5 Závěr

Tento text měl za úkol dva hlavńı ćıle — seznámit čtenáře s doposud vytvořeným výukovým
materiálem v rámci celoročńıho projektu (viz kapitola 2) a ukázat daľśı ćıle tohoto projektu.

Geostatiska je široký vědńı obor, jehož metody neńı možné shrnout na několik stránek
textu. Proto jsme se rozhodli vytvořit interaktivńı výukový tutoriál, který bude zpř́ıstup-
něný na webových stránkách. Tento materiál budeme postupně rozšǐrovat o daľśı znalosti z
oblasti geostatistiky a také o daľśı projekty — jednotlivé soubory zpracovaných dat včetně
komentář̊u a zdrojových kód̊u v jazyce R.

Neklademe si za ćıl vytvořit obsáhlý tutoriál na všechny nástroje geostatistiky, ale vytvořit
pochopitelný, názorný a př́ınosný tutoriál dostupný student̊um geostatistiky.



Algoritmus pro hledání vlastních čísel kvaternionových
matic

Martin Veselý ∗

Abstrakt

S kvaternionovými maticemi se lze setkat např. v kvantové fyzice nebo v teorii ná-
hodných matic. Výskyt takovéto matice je velmi často spojen s hledáním jejích vlastních
čísel. V tomto příspěvku nejprve formálně zavedeme kvaterniony a aritmetické operace
s nimi. Následně přistoupíme k zavedení podobnosti kvaternionů. Dalším důležitým po-
jmem, o kterém se zmíníme, je komplexní reprezentace kvaternionů a kvaternionových
matic. Poté uvedeme několik vět, které umožní převést hledání vlastních čísel kvaterni-
onové matice na úlohu na vlastní čísla pro matici komplexní. Průběžně budeme uvádět
některé zajímavé vlastnosti spekter kvaternionových matic, jež plynou z nekomutativ-
nosti kvaternionového násobení.

1 Úvod
S kvaterniony se velmi často můžeme setkat jednak v kvantové fyzice (kvaternionická Schrődin-
gerova rovnice), ale též například v terorii náhodných matic (matice třídy GSE). Kvaterniony
své uplatnění dále nacházejí v geometrii a počítačové grafice, kde slouží k popisu rotací ve
3D.
Ve výše popsaných případech se také mohou objevit kvaternionové matice. Jejich výskyt je
prakticky vždy spojen s úlohou na vlastní čísla. Jelikož jsou kvaterniony poměrně specifické
algebraické útvary, nelze pro hledání vlastních čísel matic jimi tvořenými použít konvenční
metody určování spekter. Existují však postupy, jež umožňují převést kvaternionickou úlohu
na úlohu komplexní. Teoretickým odvozením těchto algoritmů se zabývá Jiang Tongsong v
práci [1]. Nutné pozadí z teoretické algebry lze pak nalézt v práci Fu-Čen Čanga (literatura
[3]).
Tento článek se zabývá shrnutím teoretických poznatků, jež slouží jako podklad pro praktic-
kou realizaci algoritmu pro hledání vlastních čísel kvaternionových matic. V částech 2 až 4
přinášíme základní poznatky o kvaternionech, jejich podobnosti a komplexních reprezentací.
Čerpáno je především z [2] a [3]. Dále jsou představeny věty o spektrech kvaternionových ma-
tic (čerpáno z [1]) a jsou prozkoumána spektra hermitovských kvaternionových matic (vlastní
odvození). V oddílu 5 je formulován slibovaný algoritmus, který je následně demonstrován na
příkladě.

∗Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Katedra softwarového inženýrství v ekonomii,
Skupina aplikované matematiky a stochastiky při katedře matematiky, veselm21@fjfi.cvut.cz



Na závěr této části zaveďme značení, které budeme dále užívat:

• n̂ = {1, 2 . . . n}

• ∀z ∈ C představuje z∗ komplexně sdružené číslo k z

• ∀A ∈ Cm,n značí AH ∈ Cn,m hermitovsky sdruženou matici k A

2 Zavedení kvaternionů a aritmetické operace s nimi
Kvaternionem rozumíme hyperkomplexní číslo tvaru q = r+xi+yj+zk, kde r, x, y, z ∈ R a
mezi základními jednotkami i, j, k platí vztahy i2 = j2 = k2 = ijk = −1, ij = k a ji = −k.
Je tedy zjevné, že kvaterniony jsou rozšířením množiny komplexních čísel do čtyř dimenzí.
Množinu kvaternionů budeme značit H. Kvaternion, pro který r = x = y = z = 0 nazveme
nulovým. Ke každému kvaternionu q zavádáme s ním konjugovaný kvaternion předpisem
q∗ = r− xi− yj− zk. Normu kvaternionu q definujeme jako ‖q‖ =

√
r2 + x2 + y2 + z2. Na

H zavádíme následující operace:

• sčítání

p+ q = (rp + rq) + (xp + xq)i+ (yp + yq)j+ (zp + zq)k (1)

• odčítání

p− q = (rp − rq) + (xp − xq)i+ (yp − yq)j+ (zp − zq)k (2)

• násobení reálným číslem α

αq = αrq + αxqi+ αyqj+ αzqk. (3)

• násobení kvaternionů (Grassmanovo)

pq =(rprq − xpxq − ypyq − zpzq)+ (4)
+(rpxq + xprq + ypzq − zpyq)i+
+(rpyq − xpzq + yprq + zpxq)j+

+(rpzq + xpyq − ypxq + zprq)k.

• dělení kvaternionů (pro q 6= 0)

p

q
= pq−1 = p

q∗

‖q‖2
(5)

Poznamenejme, že kvaterniony vytvářejí následující algebraické struktury:

• množina H společně s operacemi sčítání a násobení tvoří nekomutativní těleso

• množina H společně s operacemi sčítání a násobení reálným číslem tvoří vektorový pro-
stor nad R



• pokud budeme místo násobení reálným číslem uvažovat násobení číslem komplexním či
kvaternionem, bude H vektorovým prostorem nad C, resp. nad H

• množina H společně se všemi na ní definovanými operacemi tvoří reálnou asociativní
algebru dimenze 4 s bází {1, i, j, k}

Označme symbolemHm,n množinu kvaternionových matic typum×n. Mějme dánu maticiA ∈
Hn,n. Dále tuto matici transponujme a prvky nahraďme kvaterniony s nimi konjugovanými.
Získanou matici nazýváme hermitovsky sdruženou k A a značíme ji AH .

3 Podobnost kvaternionů
Z definice kvaternionu je zřejmé, že násobení kvaternionů není komutativní. Díky tomuto
faktu lze zavést tzv. podobnost kvaternionů, jež má velký význam pro konstrukci algoritmu
pro hledání vlastních čísel kvaternionových matic. Řekneme, že kvaternion p je podobný
kvaternionu q pokud existuje nenulový kvaternion α tak, že1

p = α−1qα. (6)

Skutečnost, že kvaterniony p a q jsou podobné označíme p ∼ q. Lze ukázat, že podobnost je
relací ekvivalence, a množinu H je tak možné rozdělit do disjunktních tříd ekvivalence. Navíc
je možno dokázat, že každý kvaternion q je podobný komplexnímu číslu s kladnou imaginární
částí. Toto číslo se nazývá hlavní hodnota kvaternionu a má tvar

qα = r + i
√
x2 + y2 + z2. (7)

Třídu ekvivalence generovanou hlavní hodnotou qα označíme R[qα].
Platí, že v každé třídě ekvivalence se nacházejí pouze dvě komplexní čísla, a to právě qα a číslo
k němu komplexně sdružené. Dále je jasné, že dva podobné kvaterniony mají shodnou hlavní
hodnotu (nacházejí se totiž v téže třídě ekvivalence a navíc relace ekvivalence je tranzitivní).
Další zajímavou vlastností podobných kvaternionů je skutečnost, že mají shodnou normu.

4 Komplexní reprezentace kvaternionů a kvaternionových
matic

Každý kvaternion q je možné reprezentovat pomocí matice z prostoru C2,2. Mějme tedy dán
kvaternion q = r + xi+ yj+ zk, pak jeho komplexní reprezentace má tvar

qf =

(
r + xi y + zi
−y + zi r − xi

)
. (8)

Vedle této reprezentace existuje ještě reprezentace reálná pomocí matic typu R4,4 (případný
zájemce nalezne její definici v [2]). Ta je však pro naše účely nevhodná.

1Povšimněme si, že podobnost je zavedena analogicky k podobnosti matic.



Komplexní reprezentace kvaternionu je lineární a multiplikativní, tj. pro všechna p, q ∈ H a
α ∈ R platí:

• linearita: (αp+ q)f = αpf + qf

• multiplikativnost: (pq)f = pfqf

Také kvaternionové matice lze interpretovat komplexně. Nechť A ∈ Hm,n, pak

Af =
(
(aij)

f
)
=

((
rij + xiji yij + ziji
−yij + ziji rij − xiji

))
. (9)

Komplexní reprezentace kvaternionové matice tedy vznikne aplikací komplexní reprezentace
kvaternionu po prvcích. Zřejmě Af ∈ C2m,2n.
Komplexní reprezentace kvaternionových matic mají následující užitečné vlastnosti:

• ∀α ∈ R, ∀A,∀B ∈ Hm,n : (αA+B)f = αAf +Bf

• ∀A ∈ Hm,n, ∀B ∈ Hn,r : (AB)f = AfBf

• ∀A ∈ Hn,n, A je invertibilní2: (A−1)f = (Af )−1

• ∀A ∈ Hm,n : (AH)f = (Af )H

5 Vlastní čísla kvaternionových matic
Nyní jsme již zavedli všechny potřebné pojmy a uvedli důležité vlastnosti kvaternionů. Mů-
žeme tedy přejít ke zkoumání vlastních čísel kvaternionových matic.

5.1 Základní definice

Vzhledem k faktu, že kvaternionové násobení není komutativní, je nutné rozlišovat mezi pra-
vým a levým spektrem kvaternionové matice. Uveďme tedy exaktní definici spektra.

Definice: Nechť A ∈ Hn,n, pak λ ∈ H nazveme pravým (resp. levým) vlastním číslem
maticeA, pokud existuje nenulový vektor x ∈ Hn,1 takový, že platíAx = xλ (resp.Ax = λx).
Vektor x pak nazýváme vlastním vektorem příslušným k vlastnímu číslu λ. Množinu pra-
vých (resp. levých) vlastních čísel nazýváme pravým (resp. levým) spektrem matice A.
Spektrum značíme symbolem σr(A), resp. σ`(A).

Vlastnosti levého spektra nejsou příliš prozkoumány. Platí, že každá kvaternionová matice má
alespoň jedno levé vlastní číslo. V dalším textu se tedy zaměříme pouze na pravá vlastní čísla.

2A ∈ Hn,n je invertibilní ⇔ Af ∈ C2n,2n je invertibilní, tzn. podaří-li se nám invertovat komplexní
reprezentaci kvaternionové matice A, získáme komplexní reprezentaci matice A−1.



5.2 Věty o pravém spektru kvaternionové matice

Uveďme nyní dvě věty, které nám umožní konstruovat algoritmus pro hledání vlastní čísel.

Věta 1: Nechť A ∈ Hn,n, λ, µ ∈ H a µ ∼ λ, pak λ je pravým vlastním číslem matice A, právě
tehdy když µ je pravým vlastním číslem A.

Důkaz:

• λ ∈ σr(A)⇒ Ax = xλ, dále víme ∃α ∈ H : µ = α−1 λα

• jelikož α 6= 0 můžeme vztah Ax = xλ upravit do tvaru (Ax)α = (xλ)α

• užitím asociativity násobení kvaternionů dostaneme A(xα) = (xα)(α−1λα)

• díky µ ∼ λ plyne z předchozího, že µ je též vlastním číslem matice, neboť vektor xα je
nenulový (díky x 6= 0 a α 6= 0)

• důkaz opačné implikace je analogický, neboť podobnost kvaternionů je relací ekvivalence

�

Věta 2: Nechť A ∈ Hn,n, pak λ je pravé vlastní číslo matice A, právě tehdy když λα je
vlastním číslem matice Af .
Jinými slovy: λ je pravé vlastní číslo kvaternionové matice právě tehdy, když jeho hlavní hod-
nota je vlastním číslem komplexní reprezentace dané matice.

Důkaz:

• z věty 1 plyne, že pokud λ je vlastní číslo matice A, pak jeho hlavní hodnota je též
vlastním číslem této matice, tj. Ax = xλ⇔ Ax = xλα

• z vlastností komplexní reprezentace kvaternionových matic dostaneme
Ax = xλα ⇔ Afxf = xf (λα)f

• komplexní reprezentace hlavní hodnoty vlastního čísla má tvar

(λα)f =

(
λα 0
0 (λα)∗

)
,

neboť jde o komplexní číslo

• komplexní reprezentace vlastního vektoru x je matice z množiny C2n,2, zapíšeme ji proto
ve tvaru (y, z), kde y, z ∈ C2n,1

• dostáváme tedy Afxf = xf (λα)f ⇔ Af (y, z) = (y, z)

(
λα 0
0 (λα)∗

)
• z definice maticového násobení máme Afy = yλα a Afz = z(λα)∗

• to značí, že λα a (λα)∗ jsou vlastními čísly komplexní reprezentace matice A, což kom-
pletuje důkaz

�



Z důkazu věty 2 je jasné, že pro levé spektrum tato věta nemůže platit již z toho důvodu, že
maticové vztahy v důkazu uvedené by nebyly rozměrově konzistentní.
Na základě vět 1 a 2 lze tedy snadno najít všechna pravá vlastní čísla dané kvaternionové
matice. Nejprve určíme komplexní reprezentaci kvaternionové matice a její vlastní čísla s
nezápornou imaginární částí. Podle věty 1 je vlastním číslem kvaternionové matice každý
kvaternion podobný vlastnímu číslu komplexní reprezentace. Spektrum kvaternionové matice
A má tedy následující podobu

σr(A) =
⊎

λα∈σr(A)

R[λα]. (10)

5.3 Formulace algoritmu pro hledání vlastních čísel

Výše komentovaný postup nyní shrňme do následujícího algoritmu:

1. určíme komplexní reprezentaci kvaternionové matice

2. vypočteme vlastní čísla této komplexní reprezentace

3. nalezneme množinu hlavních hodnot vlastních čísel kvaternionové matice, tj. vlastní
čísla komplexní reprezentace, pro která Im(λα) ≥ 0, tuto množinu ozn. σα(A)

4. spektrum kvaternionové matice pak tvoří všechny kvaterniony tvaru p−1 λα p, kde p ∈ H,
p 6= 0 a λα ∈ σα

(
Af
)

5.4 Příklad úlohy na pravá vlastní čísla matice z Hn,n

Ilustrujme nyní užití algoritmu na příkladu převzatého z literatury [1].

Příklad: Nechť je dána matice

A =

(
i 1 + j

−1 + j −k

)
,

určete její pravá vlastní čísla.

Řešení:

• komplexní reprezentace zadané matice má tvar

Af =


i 0 1 1
0 −i −1 1
−1 1 0 −i
−1 −1 −i 0


• spektrum matice Af určíme například za pomoci MATLABu, dostáváme
σ(Af ) = {

√
3i,−

√
3i}, přičemž algebraická násobnost obou vlastních čísel je rovna

dvěma

• dále nalezneme všechny hlavní hodnoty vlastních čísel (tj. vlastní čísla s nezápornou
imaginární částí), máme tedy σα(A) = {

√
3i}



• nyní můžeme určit spektrum matice A jakožto sjednocení tříd ekvivalence generovaných
hlavními hodnotami vlastních čísel, tj. σr(A) = R[

√
3i]

5.5 Věty o spektrech hermitovských kvaternionických matic

Při řešení úloh na vlastní čísla se můžeme často setkat s hermitovskými maticemi. Kvaterni-
onová matice A se nazývá hermitovská, pokud pro její prvky platí a∗ij = aji, tzn. AH = A.
Uveďme však ještě další způsob, jak definovat hermiticitu matice rekurzivním způsobem (tzv.
alternativní podmínka hermiticity):
Nechť je dána komplexní či kvaternionová matice řádu n ve tvaru A = (Aij), kde Aij jsou
disjunktní submatice řádu m < n pokrývající matici A. Pak podmínku hermiticity matice A
lze zapsat ve tvaru

A = AH ⇔ (Aij)
H = Aji ∀i ∀j. (11)

Nyní již můžeme uvést věty o vlastních číslech hermitovské kvaternionické matice.

Věta 3: Nechť A ∈ Hn,n. Pak matice A je hermitovská právě tehdy, když Af je hermi-
tovská v komplexním smyslu.

Důkaz:

• jelikož A je hermitovská platí aij = r + xi+ yj+ zk a aji = r − xi− yj− zk

• komplexní reprezentace těchto elementů mají tvar

afij =

(
r + xi y + zi
−y + zi r − xi

)
afji =

(
r − xi −y − zi
y − zi r + xi

)

• dle alternativní podmínky hermiticity by mělo platit, že Af = (Af )H pokud (afij)
H =

afji ∀i, j ∈ n̂

•

(afij)
H =

((
r + xi y + zi
−y + zi r − xi

))H
=

(
r − xi −y − zi
y − zi r + xi

)
= (aji)

f ∀i, j ∈ n̂,

což dává tvrzení věty

• opačnou implikaci dokážeme obrácením výše uvedeného důkazu, tj. z alternativní pod-
mínky hermiticity Af určíme podobu komplexních reprezentací aij a aji, z čehož vy-
plyne, že aij = a∗ji

�



Věta 4: Nechť A ∈ Hn,n je hermitovská matice. Pak její pravé spektrum je konečná podmno-
žina množiny R.

Důkaz:

• jelikož A je hermitovská, pak její komplexní reprezentace je též hermitovská

• všechna vlastní čísla Af jsou tudíž reálná, z čehož plyne, že hlavní hodnoty pravých
vlastních čísel matice A jsou též reálné

• jelikož násobení kvaternionu reálným číslem je komutativní operace, pak obecně platí
∀x ∈ R ∀α ∈ H, α 6= 0 : α−1 xα = xα−1α = x

• z tohoto plyne, že R[λαi ] = {λαi } ∀i ∈ n̂, tudíž

σr(A) =
⊎

λαi ∈σα(A)

R[λαi ] =
⊎

λαi ∈σα(A)

{λαi } = {λα1 , λα2 , . . . λαn},

• spektrum je tedy zřejmě konečnou množinou, což společně s druhým bodem důkazu
dává tvrzení věty

�

6 Závěr
V tomto článku jsme představili postup pro hledání pravých vlastních čísel kvaternionických
matic v takové podobě, aby byl použitelný pro konstrukci počítačového programu. Algoritmus
byl demonstrován na příkladě. Dále byly představeny důkazy základních vět ze spektrální
teorie kvaternionových matic.
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Modely dvojrozměrných náhodných veličin

Eva Wagnerová∗

Abstrakt

V příspěvku je prezentováno využití teorie copul k výběru vhodného modelu pro
dvojrozměrné náhodné veličiny se „silnou pozitivníÿ závislostí mezi složkami, kdy
tato závislost je měřena Spearmanovým koeficientem pořadové korelace. Na příkladu
z oblasti energetiky je testována shoda marginálních dat s vybranými rozděleními
pravděpodobnosti a určena jejich vzájemná korelace. Tyto dílčí výsledky a vybraná
copula jsou použity k sestrojení dvojrozměrného rozdělení. Dále jsou pro jednotlivé
náhodné veličiny stanoveny toleranční meze a diskutován jejich význam. Vybrané
výsledky jsou prezentovány graficky.

1 Úvod – motivace
V mnoha oblastech praxe hraje důležitou roli sledování doby do události (např. po-
ruchy, stavu platební neschopnosti. . . ), která se obecně týká nějakého objektu (např.
součástky, banky. . . ). V závislosti na konkrétním pojetí termínů objekt a událost lze
různě chápat i veličinu doba. Jednou z možností je sledovat fyzický čas, a to celkové
stáří nebo jen dobu provozu součástky; v případě zkoumání platební neschopnosti
pak např. počet nebo objem již poskytnutých úvěrů. Tyto příklady ukazují možné
dvojí pojetí času, kdy sledujeme skutečný čas i další fyzikální veličinu. Ve chvíli, kdy
můžeme obě veličiny měřit, má smysl zabývat se vztahem, který mezi sebou mají.
Ten je obvykle měřen pomocí vhodné míry závislosti (korelace) a může být pozi-
tivní i negativní. V této práci jsme se zaměřili na hledání modelu pro dvojrozměrnou
náhodnou veličinu, jejíž složky mají „silnou pozitivníÿ závislost.

Vycházíme z reálného problému z oblasti energetiky. Velkoodběratelé elektrické
energie v České republice platí kromě ceny za samotnou elektřinu a související dis-
tribuční náklady také cenu za tzv. rezervovanou kapacitu, což je povolená maximální
1
4hodinová spotřeba v měsíci nebo roce. Při překročení této hladiny spotřeby musí
uhradit sankční poplatek, který je stanoven ve výši pětinásobku měsíční platby.

Na základě znalosti průběhu spotřeby v rámci jednoho roku (tzv. profilu spotřeby)
je možné stanovit optimální hladinu rezervované kapacity, kterou si daný odběratel
má objednat. Také má smysl zabývat se otázkou předpovídání budoucího vývoje
možných překročení rezervované kapacity, a to jak ve smyslu kumulované energie při

∗katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň;
e-mail: ewa@kma.zcu.cz



těchto překročeních, tak ve smyslu délky jejich trvání. V okamžiku, kdy překročení
hrozí, je pak možné spotřebu regulovat.

Text tohoto příspěvku vychází z diplomové práce [6].

2 Model
Popišme nyní, jaké proměnné do modelu vstupují. Na počátku je již zmíněný profil
spotřeby elektrické energie, který sestává z podrobných záznamů o spotřebě v kon-
krétním průmyslovém podniku za dobu jednoho roku (2008). Údaje o spotřebě jsou
dány průměrným příkonem měřeným za 14hodinové intervaly. Daný profil je vykreslen
na obrázku 1.

Obrázek 1: Profil spotřeby elektrické energie.

Známe-li hladinu rezervované kapacity daného odběratele, je možné zjistit objemy
elektrické energie překračující tuto hladinu a doby trvání jednotlivých překročení.
V práci byly uvažovány hladiny hi = 700, 800, . . . 1500 kW, i = 1, 2 . . . 9 a spočtená
optimální hopt = 1159 kW. Pro hladinu hi označme Ei veličinu kumulované hodnoty
energie při překročení a ti délku intervalu, ve kterém k takovému překročení došlo. Je
třeba poznamenat, že počty překročení hladiny rezervované kapacity jsou náhodné.
Náhodný vektor (ti, Ei) je pak veličina, jejíž model hledáme. Příklad pro zvolenou
hladinu h7 = 1300 kW: histogram složek tohoto náhodného vektoru je na obrázku 2a
a tzv. scatter plot na obrázku 2b.

Obě marginální náhodné veličiny ti i Ei mohou ze své podstaty nabývat pouze
nezáporných hodnot. Také podle histogramu četností by obě náhodné veličiny mohly
mít rozdělení exponenciálního typu – exponenciální, popř. Weibullovo. Jednou z mož-
ností při hledání vhodného modelu je tedy prozkoumat známá dvojrozměrná expo-
nenciální rozdělení – jedno takové popsali např. Marshall a Olkin [2]. Tato rozdělení



(a) histogram četností složek (b) bodový graf

Obrázek 2: Realizace náhodného vektoru (t7, E7) pro hladinu h7 = 1300 kW.

jsou ale převážně vhodná pouze pro specifické případy. Vhodnější variantou při hle-
dání modelu tedy bude využít aparátu copul.

3 Teorie copul
Copuly jsou významným a stále používanějším nástrojem vícerozměrné statistiky.
Velmi usnadňují rozvoj vícerozměrných rozdělení vzhledem k tomu, že při jejich pou-
žití může být modelování marginálních rozdělení odděleno od modelování závislosti.
Na začátek uveďme definici a některé potřebné vlastnosti dvojrozměrné copuly. Vhod-
ným zdrojem pro seznámení se s potřebnou teorií je článek [4], případně podrobná
monografie [3].

Definice. Dvojrozměrná copula je sdružená distribuční funkce

C (u, v) : 〈0, 1〉2 → 〈0, 1〉,

která má rovnoměrné marginály.

Velký praktický význam má následující věta, jelikož umožňuje vytvořit sdruženou
distribuční funkci na základě znalosti marginálních rozdělení a vybrané copuly.

Věta. Sklar (1959) o existenci copuly. Pro dvojrozměrnou distribuční funkci F (x, y)
s marginálními distribučními funkcemi F1 (x), F2 (y) existuje dvojrozměrná copula
C taková, že pro všechna x, y ∈ R

F (x, y) = C (F1 (x) , F2 (y)) .

Jsou-li F1 (x), F2 (y) spojité, je copula C dána jednoznačně. Naopak pro danou copulu
C je F (x, y) dvojrozměrná distribuční funkce s marginály F1 (x), F2 (y).



3.1 Některé významné copuly
Pro každou dvojrozměrnou copulu C (u, v) platí tzv. Fréchetovy-Hoeffdingovy
meze:

max (0, u+ v − 1) ≤ C (u, v) ≤ min (u, v) ,

kde

• W (u, v) = max (0, u+ v − 1) je Fréchetova dolní mez. Marginální náhodné ve-
ličiny spojené touto copulou mají mezi sebou perfektní negativní závislost.

• M (u, v) = min (u, v) je Fréchetova horní mez, modeluje perfektní pozitivní
závislost.

Dále

• Π (u, v) = u · v je tzv. součinová copula, spojuje nezávislé náhodné veličiny.

Grafické znázornění těchto copul je na obrázku 3.

Obrázek 3: Fréchetovy meze a součinová copula.

V literatuře lze najít další parametrické třídy copul i metody, jak copuly se-
strojit, např. ze známých dvojrozměrných rozdělení. Možností, kterou využijeme, je
konstrukce pomocí konvexní kombinace známých copul C =

∑n
i=1 αiCi. V této práci



používáme tzv. Fréchetovu copulu, která je kombinací Fréchetových mezí a součinové
copuly, tj.

CF1(u, v) = pM(u, v) + (1− p− q) Π(u, v) + qW (u, v), 0 ≤ p, q ≤ 1.

Tato copula může sloužit pro spojení marginálních distribučních funkcí s libovolnou
závislostí. V našem případě, kdy požadujeme pozitivní závislost, je p = 0 a model se
redukuje na

CF2(u, v) = (1− q) Π(u, v) + qW (u, v) 0 ≤ q ≤ 1. (1)

4 Závislost
Jak již bylo řečeno, copuly jsou nástrojem umožňujícím oddělit modelování margi-
nálních rozdělení a závislosti mezi nimi. Následující odstavec ukáže, jak tuto závislost
měřit.

Ukazuje se, že při modelování dvojrozměrných rozdělení pomocí copul je vhodné
používat tzv. míry pořadové korelace – v této práci konkrétně používáme Spearman-
novo ρS .

Definice. Spearmanův koeficient korelace mezi veličinami X a Y je dán jako

ρS = 12
∫ 1
0

∫ 1
0
F1 (x)F2 (y) f (x, y) dx dy − 3,

kde F1 (x), resp. F2 (y) jsou marginální distribuční funkce a f (x, y) je sdružená funkce
hustoty.

Výběrový Spearmanův koeficient korelace lze spočítat jako (Pearsonovu) korelaci
mezi pořadími realizací obou náhodných veličin, tedy

rS =

∑n
i=1 (ri − r) (si − s)√∑n

i=1 (ri − r)2
∑n

i=1 (si − s)2
,

kde ri, resp. si jsou pořadí realizací x(ri), resp. y(si) náhodné veličiny X, resp. Y
v uspořádaném výběru.

Pro Spearmanův koeficient korelace platí ρS ∈ 〈−1, 1〉. Výhodnou vlastností je,
že Spearmanovo ρS ani copula C „nezávisí na měřítkuÿ, jsou invariantní vůči ostře
rostoucím transformacím. Proto ρS lze také vyjádřit pomocí copuly, např.

ρS = 12
∫ 1
0

∫ 1
0
C (u, v) dudv − 3.

Tato vlastnost umožňuje výběr copuly „na míruÿ podle závislosti v datech. Mějme
Fréchetovu copulu, potom lze spočítat, že jí odpovídá ρS = p + q. Při požadované
kladné závislosti, tj. copule (1), tedy v daném modelu použijeme q = rS .



5 Tvorba modelu

5.1 Určení marginálních rozdělení
Podle předpokladu by obě marginální proměnné mohly pocházet z rozdělení expo-
nenciálního typu. Před samotným testováním shody bylo nejprve potřeba provést
prvotní očištění dat – vyloučit extrémní hodnoty a posunout počátek do nuly, pro
usnadnění výpočtů s funkcí hustoty neposunutého exponenciálního rozdělení. Také
histogram četností naznačuje, že bude vhodné pracovat se smíšeným typem rozdě-
lení, kde první hodnotu budeme považovat za diskrétní. Distribuční funkce pak má
tvar

F (x) = p+ (1− p)FD (x) ,

kde FD (x) je distribuční funkce zvoleného modelového rozdělení.
Ukázalo se, že i při použití směsi rozdělení shodu s exponenciálním rozdělením

zamítáme, a proto bylo nutné hledat jiný vhodný model, např. Weibullovo nebo Gama
rozdělení a dále použít distorzní transformaci distribuční funkce, tj. transformaci
rostoucí funkcí G : 〈0, 1〉 → 〈0, 1〉, která navíc splňuje G (0) = 0 a G (1) = 1.
Zdroj pro práci s distorzními funkcemi je [5]. Distorzní funkci lze také chápat jako
jednorozměrnou copulu.

5.2 Zvolený model
Popišme nyní výsledný model pro marginální veličiny t, E i pro náhodný vektor
(t, E):

• Náhodná veličina t má Weibullovo rozdělení s diskrétním počátkem a distorzí
pomocí distribuční funkce rozdělení Beta, tj. rozdělení s distribuční funkcí

Ft (t) = FB (pt + (1− pt)FW (t)) (2)

• Náhodná veličina E má Weibullovo rozdělení s diskrétním počátkem, tj. rozdě-
lení s distribuční funkcí

FE (E) = pE + (1− pE)FW (E) (3)

• Náhodný vektor (t, E) má rozdělení dané Fréchetovou copulou CF2 (1), tj.

F (t, E) = (1− rS)uv + rS min (u, v) , (4)

kde u = Ft (t) a v = FE (E).

Ve výše uvedených vztazích je FW (x) = 1 − e−(x
b )c pro nezáporné x distribuční

funkce Weibullova rozdělení a FB (x) distribuční funkce Beta rozdělení (Beta dis-
torze), 0 < pt, pE < 1 pravděpodobnost počáteční diskrétní hodnoty. Parametry
všech použitých rozdělení odhadujeme metodou maximální věrohodnosti.

Hodnoty parametru rS , tedy hodnoty výběrového Spearmanova koeficientu ko-
relace v datech, se pohybují mezi 0, 852 a 0, 977. Uveďme graficky jeden z výsled-
ných modelů pro náhodný vektor t7, E7 odpovídající hladině rezervované kapacity
h7 = 1300 kW a Spearmanově korelaci rS = 0, 975. Graf sdružené distribuční funkce
je uveden na obrázku 4.



Obrázek 4: Sdružená distribuční funkce výsledného modelu pro hladinu h7 = 1300 kW, kde
rS = 0, 975.

6 Toleranční meze
Problematika tolerančních mezí je podrobně zpracována v [1]. Rozlišujeme jednoroz-
měrný toleranční interval a vícerozměrné toleranční oblasti.

Definice. Tolerančním intervalem rozumíme statistiky L (x1, . . . , xn) a U (x1, . . . , xn)
určené na základě náhodného výběru tak, aby

P {P {L < x < U} ≥ β} = γ

Volně řečeno pravděpodobnost toho, že interval 〈L,U〉 obsahuje alespoň 100β %
rozdělení, je γ.

Budeme pracovat s mezemi symetrickými podle pravděpodobnosti, tedy předchozí
definici převedeme na dvojici podmínek

P {x < L} ≤ β1,

P {x > U} ≤ β2,

kde β1 = β2 = 1−β
2 .

Pokud pracujeme s rozdělením s distribuční funkcí monotónní ve svém (jediném)
parametru, lze toleranční interval odvodit na základě využití γ% intervalových od-
hadů tohoto parametru. U rozdělení víceparametrického se musíme omezit na bodové
odhady parametrů, při dostatečném rozsahu náhodného výběru to nemá větší vliv
na přesnost.

Určeme nejprve toleranční interval pro marginální náhodné veličiny. K tomu po-
třebujeme znát kvantilovou funkci daného rozdělení, tj. funkci, která každému číslu
α ∈ (0, 1) přiřadí hodnotu tα, resp. Eα, tak, aby platilo

Ft (tα) = α, resp. FE (Eα) = α,



kde distribuční funkce FE (E) a Ft (t) jsou dány vztahy (2) a (3). Vzhledem ke tvaru
distribuční funkce je výsledný toleranční interval proměnné t dán mezemi

tL (x1, . . . , xn) =

{
0, p ≥ B−1 (β1) ,

W−1
(
B−1(β1)−p
1−p , b̂, ĉ

)
, p < B−1 (β1) ,

tU (x1, . . . , xn) =

{
0, p ≥ B−1 (1− β2) ,
W−1

(
B−1(1−β2)−p

1−p , b̂, ĉ
)
, p < B−1 (1− β2) .

Toleranční interval proměnné E je dán mezemi

EL (x1, . . . , xn) =

{
0, p ≥ β1,
W−1

(
β1−p
1−p , b̂, ĉ

)
, p < β1,

EU (x1, . . . , xn) =

{
0, p ≥ 1− β2,
W−1

(
1−β2−p
1−p , b̂, ĉ

)
, p < 1− β2.

Ve výše uvedených vzorcích používáme značení W−1
(
α, b̂, ĉ

)
pro α% kvantil Wei-

bullova rozdělení s parametry b a c odhadnutými z dat a B−1 (α) pro α% kvantil
Beta rozdělení. Příklad tolerančních intervalů pro proměnné t7 a E7 (volba β = 5 %)
je na následujícím obrázku 5.

Obrázek 5: Toleranční intervaly marginálních proměnných pro hladinu h = 1300 kW.

Toleranční oblast Stanovení toleranční oblasti, tj. tolerančních mezí pro dvoj-
rozměrnou náhodnou veličinu, je podstatně náročnější, vzniká zde problém již při
stanovení tvaru oblasti. Pro obdélníkový tvar můžeme tuto úlohu převést na dvě
jednorozměrné úlohy, ovšem na úkor toho, že získaná oblast již není nejmenší možná.

Vztahy pro krajní body intervalů odvozené v předchozí části se nezmění, pouze
místo pravděpodobnosti βi budeme počítat s pravděpodobností βi

2 , i = 1, 2. Obdél-
níková toleranční oblast pak bude vymezena krajními body ohraničující toleranční



intervaly marginálních proměnných. Při tomto zjednodušení je tak získaná toleranční
oblast větší, než kdyby se nám podařilo vyřešit rovnou dvojrozměrnou úlohu.

6.1 Využití v praxi
Při optimalizaci plateb za elektrickou energii je nutné rezervovanou kapacitu objednat
před začátkem daného období (roku, resp. měsíce), ve kterém se bude uplatňovat.
Energetické společnosti tak získají alespoň částečnou informaci o předpokládaném
budoucím odběru. I z pozice odběratele je výhodné umět na základě modelu spotřeby
odhadnout, jak vysokou spotřebu elektrické energie (resp. překročení rezervovaných
kapacit) lze očekávat. Při znalosti modelu spotřeby ji lze pak lépe regulovat, případně
plánovat krátkodobé vypínání spotřeb, které neohrozí výrobu v okamžiku, kdy se blíží
překročení rezervované kapacity.

7 Shrnutí a náměty na další práci
V práci byl odvozen model pro dvojrozměrnou náhodnou veličinu, jejíž složky jsou
silně pozitivně korelovány ve smyslu Spearmanova koeficientu pořadové korelace.
Přestože marginální rozdělení jsou netriviální (směs spojitého rozdělení a diskrétní
počáteční hodnoty, použití distorzní transformace), ukazuje se výhodnost použitého
aparátu. Při modelování dvojrozměrných rozdělení za použití copul lze totiž snadno
oddělit rozdělení marginálů od jejich vzájemné závislosti.

Další zkoumání by mohlo být věnováno například výběru copuly spojující mar-
ginální rozdělení. V oblasti tolerančních mezí lze hledat optimální tvar toleranční
oblasti dvojrozměrné náhodné veličiny případně se zaměřit na odvození modelu pro
rozdělení s distribuční funkcí závislou na více parametrech.

Veškeré výpočty i grafy byly provedeny v prostředí Matlab.
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