
Cvičení 12 

Metoda nejmenších čtverců. Vyrovnávací křivka, vyrovnávací rovina. 

 

1) Byla měřena rychlost zvuku v [ms
-1

] v závislosti na teplotě t [C°] při šesti různých 

teplotách. Naměřené dvojice hodnot (ti,vi) jsou (-20,323), (0,327), (20,340), (50,364), 

(70,370), (100,386). Metodou nejmenších čtverců určete rovnici přímky, která nejlépe 

popisuje závislost rychlosti v na teplotě t. Pomocí této přímky odhadněte, jaká bude rychlost 

zvuku při teplotách –10°C, 30°C a 90°C. 

 

2) Pro zaznamenané hodnoty (xi,yi) určete metodou nejmenších čtverců vyrovnávací křivky 

(např. polynomické funkce různých stupňů). Vyberte nejlepší vyrovnání a odhadněte 

hodnoty y v bodech x =  –1.25, x =  0.23, x =  1.6. 

 

x i   -1.5   -1.4   -1.3   -1.2   -1.1   -1.0   -0.9   -0.8   -0.7   -0.6   -0.5   -0.4   -0.3   -0.2   -0.1   0.0   

y i   0.92   3.04  3.2    3.41  5.28  7.41  6.68   7.34   6.72   7.65  9.94  8.16  7.78   7.42  7.8  7.03    

 

x i   0.1     0.2    0.3     0.4     0.5    0.6    0.7     0.8     0.9     1.0    1.1    1.2    1.3   1.4     1.5    

y i   7.17   7.89  7.77   8.21   8.69  8.06  5.61   4.18   6.17   5.94  5.66  4.46  4.21  5.80  7.78   

 

3) Vyrovnávací rovina. Pro technická řešení geodetických úloh v terénu je nejvhodnější pro 

soubor bodů v prostoru taková vyrovnávací rovina, která má nejmenší odchylky ve směru 

vertikální osy z (nadmořská výška), tj. např. umožní minimální přemísťování zemin. Metodou 

nejmenších čtverců proložte body ABCD rovinu ve tvaru z = ax+by+c, kde c je úsek na ose z, 

a a b jsou směrnice průsečnic roviny se souřadnicovými rovinami xz, yz, jestliže 

 

a)  A=[1,0,2], B=[8,6,1], C=[3,6,10], D=[6,0,5], 

b)  A=[2,0,1], B=[-1,1,-1], C=[2,-2,1], D=[-1,-2,-3], 

c)  A=[2,0,1], B=[-1,3,-1], C=[1,-1,3], D=[4,0,6], 

d)  A=[1,0,1], B=[0,6,-9], C=[1,9,6], D=[2,-1,-1], 

e)  A=[-2,0,1], B=[4,1,2], C=[6,5,0], D=[0,-1,5], 

f)  A=[1,1,1], B=[4,5,6], C=[5,11,14], D=[2,-2,3], 

g)  A=[1,1,1], B=[4,5,6], C=[5,11,14], D=[0,-2,7], 

h)  A=[3,-2,5], B=[1,3,8], C=[2,0,6], D=[4,-8,-1], 

i)   A=[3,1,1], B=[1,4,1], C=[1,1,7], D=[3,4,9], 

j)  A=[-4,2,1], B=[1,2,3], C=[-5,0,1], D=[3,4,9]. 

 

**)   A=[4,5,1], B=[4,5,6], C=[-1,0,1], D=[-4,-3,1]. 

 

4) Metodou nejmenších čtverců proložte body ABCD z příkladu 3 rovinu ve tvaru 

1 zyx  . 

 

5) Funkce u(x) spojitá na R je dána diskrétně hodnotami v pěti bodech. Metodou nejmenších 

čtverců aproximujte funkci u(x) lineární kombinací funkcí b1(x),...,bn(x). Skalární součin 

f(x).g(x) dvou funkcí f, g daných diskrétně hodnotami v m bodech x1,...,xm je 

 

f(x).g(x) = 


m

1i

ii )x(g)x(f . 

 



a) u(-2)=-1, u(-1)=-1, u(0)=0, u(1)=1, u(2)=1; b1(x)=1, b2(x)=x, b3(x)=x
3
. 

b) u(-2)=-1, u(-1)=-1, u(0)=0, u(1)=1, u(2)=1; b1(x)=x, b2(x)=x 2 , b3(x)=x
3
. 

c) u(-2)=-1, u(-1)=-1, u(0)=0, u(1)=1, u(2)=1; b1(x)=1, b2(x)=x 2 , b3(x)=x
3
. 

d) u(-/2)=0.5, u(0)=0.5, u(/2)=0.5, u()=0, u(3/2)=0; b1(x)=1, b2(x)=cos x, b3(x)=sin x. 

e) u(-/2)=0.5, u(0)=0.5, u(/2)=0.5, u()=0, u(3/2)=0; b1(x)=1, b2(x)=cos x/2, b3(x)=sin x. 

f) u(-/2)=0.5, u(-/4)=0.5, u(0)=0.5, u(/4)=0, u(/2)=0; b1(x)=1, b2(x)=cos x, b3(x)=sin x,   

b4(x)=cos 2x, b5(x)=sin 2x. 

 


