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Anotace  

Na základě literární rešerše metod pro optimalizaci měřících systémů infračervené 

spektroskopie plynů byla vybrána metoda Allanových variancí. Byly simulovány tři 

odlišné typy šumu, na které byla aplikována metoda Allanových variancí. Dále byla 

analyzována reálná data získaná z měření na laser-diodové a CO2-laser fotoakustické 

aparatuře. Na závěr byly výsledky získané numerickou simulací porovnány s výsledky 

reálných dat. Jedním z výsledků bakalářské práce je zjištění omezení metody Allanových 

variancí pro případ výskytu „růžového“ šumu. Tato metoda může být využita jako nástroj 

pro optimalizaci systémů určených k detekci stopových koncentrací (ppm) toxických 

plynů. 
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Abstract:  

Based on the literature search, has been for the optimalisation of the measured 

systems for the gasphase infrared spectroscopy chosen the Allan variance method. Three 

different noise types have been numerically simulated. Such data has been analyzed by 

method Allan variance and as a result has been obtained trends for individual noise types. 

Furthermore, the data from the laser diode and CO2-laser photoacoustic apparatus were 

analysed and the results were discussed by comparison with the trends obtained from the 

simulated data. The final results could be used for demonstration of the possibilities and 

limitations of used method for the case of pink noise. In the fire technical practise could be 

the results apply as the tool for the optimalisation of laser optical systems for the detection 

of trace concentrations (ppm) of toxic gases. 
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Značka Význam Jednotky

aritmetický průměr [a. u. ]

N celkový počet hodnot statistického souboru [-]

Xi, Yi hodnoty statistických souborů [a. u. ]

i, s, L indexy [-]

s směrodatná odchylka [a. u. ]

s
2
(t) Allanovy variance v čase t [a. u. ]

t čas [s]

As aritmetický průměr podskupiny [a. u. ]

m celkový počet podskupin statistického souboru [-]

C kovariance [a. u. ]

r koeficient korelace [a. u. ]

např. například

resp. respektive

angl. z angličtiny

s sekunda  jednotka času 

a. u. pracovní jednotka

O3 ozón

OCS oxokarbonylsulfid

,X Y

1 Seznam použitých symbolů a zkratek 
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2 Úvod  

V současnosti při úniku nebezpečné látky v průmyslu používají jednotky hasičského 

záchranného sboru České republiky rozdílné prostředky (metodiky a nástroje) pro 

zjišťování technicko-bezpečtnostích parametrů, fyzikálně-chemické vlastnosti látky apod., 

na jejichž základě, lze efektivně stanovit preventivní opatření k ochraně obyvatelstva, 

majetku a životního prostředí.  

V případě toxické látky se jedná mimo jiné o nástroje měřící danou koncentraci 

v čase. Tyto nástroje pracují s určitou přesností, která je založena na bázi experimentálního 

měření. K optimalizaci měřících systémů slouží mimo jiné i statistická analýza 

experimentálních dat. Stejně jako ostatní vědní disciplíny je statistika závislá na vývoji 

jiných vědních oborů a s tím souvisejících nástrojů (např. vývoj výpočetní techniky) [13]. 

Experimentální měření patří mezi základní způsoby získávání informací 

o chemických látkách. Chemické látky lze charakterizovat různými způsoby. Jedním 

z možných a často používaných kvalitativních způsobů charakterizace látek je popis 

využívající fyzikálních veličin, jejichž hodnoty zároveň poskytují kvantitativní rozměr 

umožňující další zpracování jako například porovnání s jinými hodnotami k určení trendů 

nebo závislostí.  

V rámci této bakalářské práce se jedná především o toxické látky v plynném 

skupenství (karbonyl sulfid, OCS a ozón, O3). K jejich charakterizaci se předpokládá 

využití spektroskopické experimentální techniky, pomocí níž lze látku jednoznačně 

identifikovat měřitelnou fyzikální veličinou, jmenovitě hodnotou vlnové délky 

(kmitočtem), na které daná látka absorbuje či emituje. Je zřejmé, že kvalita hodnot této 

veličiny je závislá na použitém experimentálním uspořádání. Na základě již provedených 

studií [7] lze konstatovat, že stabilita charakterizovaná přesností a správností výsledků 

změřených na zvoleném experimentálním uspořádání je při známých experimentálních 

podmínkách daná změnami sledované veličiny v závislosti na době měření. 

Informace o chování nebezpečné látky při havarijním úniku do okolí lze získat 

různými metodami. Obecně lze konstatovat, že existují dva přístupy, jimiž lze získat 

informace o dané látce. Prvním přístupem je simulace úniku toxické látky v reálných 

podmínkách (finančně často velmi nákladné a obvykle nesnadno proveditelné), které lze 

využít k postupnému mapování složitých fyzikálně-chemických mechanismů. Druhou 
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alternativou jsou laboratorní experimenty za předem definovaných podmínek, jimiž lze 

studovat izolované chemické reakce, které mohou souviset například s procesy hoření. 

Příkladem těchto experimentů mohou být například experimenty spektroskopické. 

 

 

Obrázek 1: Zobrazení přesnosti a správnosti. 

Aby byl laboratorní experiment efektivní, je nutné optimalizovat měřící systém a 

zajistit jeho stabilitu během měření. 

Výsledkem experimentálního měření je veličina (např. signál průměrovaný v určitém 

časovém intervalu), která obsahuje kromě užitné informace také šum (rušivý element 

zkreslující užitný signál), tj. chybu měření způsobující nepřesnost a nesprávnost. Velikosti 

chyb měření jsou kritérii kvality procesu měření, nebo v případě charakterizace konkrétního 

zařízení jeho kvality. Analýzou těchto chyb se zabývá teorie měření [13]. 

Problematika šumu v experimentu je v současné době stále předmětem výzkumu. Pro 

dělení šumu se obecně používá veličina spektrální hustota [3], [5]. Na základě této fyzikální 

veličiny lze šumy rozdělit podle jejich frekvenčního rozsahu na bílý šum (z angl. white 

noise), růžový šum (z angl. pink noise) a červený šum (z angl. red noise), které jsou 

uvažovány dle literatury jako hlavní [15]. Informaci o stabilitě a údaj o odpovídajícím času 

pozorování lze získat pomocí statistických metod. 

správná a přesná správná a nepřesná nesprávná a přesná  nesprávná a nepřesná 
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3 Stručné shrnutí předchozích studií  

 Pro získání přehledu o studované problematice je důležité provedení literární rešerše 

o daném tématu, tj. zjištění co již bylo v minulosti studováno. 

Metoda Allanových variancí byla poprvé prezentována v roce 1966 v článku D. W. 

Allana o charakterizaci stability atomových hodin [1a v ní citovaná literatura] a dále 

rozvinuta pro určení optimálního času průměrování [9, [4 a v ní citovaná literatura]. Na tuto 

studii navázalo velké množství publikací, zabývajících se teorií šumu a aplikací 

statistických metod na určení stability oscilátorů [7 a v ní citovaná literatura]. Z hlediska 

naší práce jsou významné aplikace tohoto matematického aparátu k určení stability 

infračerveného laser-diodového spektrometru (obecně analytického přístroje) pro 

monitorování stopových množství plynů. Jedna z prvních prací tohoto charakteru je studie 

vědců z Fraunhoferova institutu pro atmosférický výzkum publikovaná v roce 1993 [15 a v 

citovaná literatura]. 
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4 Teoretický rozbor  

V současnosti je publikováno velké množství metod používaných pro statistickou 

analýzu experimentálních dat [13]. V této části je proveden přehled metod použitých 

v rámci řešení této bakalářské práce.  

Běžně se k určení stability používá směrodatná odchylka, kterou je možné analyzovat 

měřící systém, v němž převládá bílý šum. V datech z vybraných měřících systémů jsou 

však kromě bílého šumu obsaženy také šumy jiné. Pro výpočet směrodatné odchylky ze 

simulovaných dat šumu je zapotřebí nejprve vypočítat aritmetický průměr. Pro návrh 

optimalizace měřícího systému k detekci toxických plynů byla vybrána statistická metoda 

Allanovy variance, kterou lze aplikovat k určení stability měřícího systému. Ke 

kvantitativnímu popisu vzájemného trendu Allanovy variance a směrodatné odchylky lze 

použít například korelaci. K výpočtu korelace je zapotřebí nejprve vypočítat kovarianci. 

Metodou korelace jsou v závěru této kapitoly porovnána data Allanovy variance se 

směrodatnou odchylkou. Pro jednotlivé šumy jsou graficky znázorněny závislosti a 

diskutovány výsledné trendy pro obě metody, a závěrem je shrnuta výhoda respektive 

nevýhoda použití Allanovy variance a směrodatné odchylky pro danou analýzu.  

Teoretický rozbor simulovaných dat je ve výsledkové části dále doplněn o 

vyhodnocení reálných dat změřených pomocí spektroskopických metod s vysokým 

rozlišením. 

4.1 Aritmetický průměr 

Aritmetický průměr je definován jako:  

 

 (1) 

 

X = aritmetický průměr, N = celkový počet hodnot statistického souboru, Xi = hodnoty 

statistického souboru. 

4.2 Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka je definována jako:  
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  = směrodatná odchylka, X = aritmetický průměr, N = celkový počet hodnot statistického 

souboru, Xi = hodnoty statistického souboru. 

4.3 Allanovy variance 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění proměnných pro výpočet Allanových variancí.  

Allanovy variance jsou definovány dle literatury [A66] jako: 

   

  (3) 

 

            = Allanovy variance v čase t, m = celkový počet podskupin statistického souboru, 

As = hodnoty aritmetického průměrů statistického souboru. 

Allanovy variance se počítají pro soubor m podskupin obsahujících k hodnot x v čase 

t. Jako indexové proměnné byly použity s a L pro výpočet aritmetického průměru a index s 

pro výpočet Allanovy variance.                    

 

 (4) 

  

As = aritmetický průměr podskupiny, k = počet prvků v podskupině, L = index k-tého prvku 

v podskupině (od 1 do k), s = index podskupiny pro aritmetický průměr. 
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4.4 Allanovy deviance 

Z Allanových variancí lze podle literatury [A66] odmocninou odvodit Allanovy 

deviance: 

  

 (5) 

 

        = Allanovy deviance v čase t, As = aritmetický průměr jednotlivých podskupin, 

s = index podskupiny aritmetického průměru. 

4.5 Kovariance 

Kovariance je definovaná jako:  

  

 (6) 

  

C = kovariance, N = celkový počet hodnot statistického souboru, Xi, Yi = hodnoty 

statistických souborů, ,X Y = aritmetický průměr hodnot souborů.  

4.6 Korelace 

Korelace je definovaná jako: 

   

   (7) 

 

 

r = koeficient korelace, Xi, Yi = hodnoty statistických souborů, ,X Y = aritmetický průměr 

hodnot souborů. 

Pomocí korelačního koeficientu je možné posoudit lineární závislost 

mezi dvourozměrnými daty. Může nabývat hodnot <-1,1>. Pokud se výsledná hodnota 

korelačního koeficientu blíží k hodnotě -1 nebo k hodnotě 1, tak je mezi porovnávanými 

soubory statistických dat lineární závislost.  

 
 

1
2

2, 1,

1

1
( )

2 1

m

A s st
s

k A A
m






 



1

2 2

1 1

( )( )

( ) ( )

N

i i

i

N N

i i

i i

X X Y Y

r

X X Y Y



 

 



 



 



 8 

Směrodatná odchylka byla vhodné měřítko stability, dokud D. W. Allan v roce 1966 

nezjistil [5], že mezi náhodnými procesy odpovídajících za nestabilitu jsou takové, pro 

které není směrodatná odchylka adekvátní. Při výskytu jiného než bílého šumu směrodatná 

odchylka s přibývajícím počtem měření nekonverguje ke konečné hodnotě, ale blíží se k 

nekonečnu. Allan upravil vzorec pro směrodatnou odchylku tak, aby za všech okolností 

byla zajištěna konvergence. 

Jako vhodnou metodu jsme si pro určení stability zvolili Allanovy variance. Na 

základě výpočtu Allanových variancí lze stanovit optimální průměrovací dobu měření. 

V této práci je proveden teoretický rozbor stanovení Allanovy variance pro výše uvedené 

typy šumu, které budou demonstrovány pomocí vhodného softwaru simulujícího šum [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Grafické porovnání Allanovy deviance a směrodatné odchylky. 

Testování stability založené na Allanových variancích je standardní procedurou 

k vyhodnocení kvality měřících systémů [15]. Výhodou Allanových variancí je, že dokážou 

rozlišit bílý, růžový a červený šum v delších časových měřítcích (obrázek 3, časová osa). 

Aplikací Allanových variancí lze dle literatury [14] zlepšit výslednou citlivost měřícího 

systému až o přibližně jeden řád. Takto změřená a vyhodnocená data lze zobrazit pomocí 

log t [s] 

lo
g 


 (
t)

 [
a.

u
.]

 

červený šum bílý šum 

 

Allanovy deviance 

směrodatná odchylka 

růžový šum 
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log-log diagramu, který ukazuje průběh vypočítané Allanovy variance a zároveň poskytuje 

informaci o přítomném šumu. 

Dosadíme-li konkrétní data Allanovy variance a směrodatné odchylky zjistíme dle 

obrázku číslo 3, že pro bílý šum se hodnota korelačního koeficientu pohybuje v intervalu 

0.9 až 1.0, zatímco pro červený šum se hodnota korelačního koeficientu pohybuje 

v intervalu přibližně 0 až 0.1. 
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5 Praktická část 

V praktické části je proveden návrh aplikace zvolených metod na simulaci dat bílého, 

růžového a červeného šumu, které byly vygenerovány v programu AlaNoise verze 3.0. [11] 

Obrázek 4: Grafické znázornění výsledku numerické simulace bílého šumu. 

 

Na obrázku číslo 4 je zobrazena numerická simulace bílého šumu, jehož 

charakteristická spektrální hustota je přibližně konstantní [10]. Tento šum je v literatuře 

často používán k formálnímu popisu fyzikálních dějů souvisejících s teplotními a 

proudovými změnami v zařízeních vybraných měřících systémů, přičemž vzájemný vztah 

šumu a s ním souvisejících fyzikálních veličin je stále předmětem výzkumu. Kvantitativně 

lze tento šum popsat dle literatury [6]. 

Takto generovaný šum představuje soubor vstupních dat pro výpočet Allanovy 

variance. Na obrázku číslo 4 je plnou čarou zobrazen aritmetický průměr a přerušovanou 

čarou je znázorněna směrodatná odchylka (1 =  0.996384). 

-0,9815596 

-0,0148244 

-1,0112084 
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Obrázek 5: Vypočtené hodnoty Allanovy deviance bílého šumu z obrázku 4. 

Tabulka 1: Hodnoty dat Allanových deviancí pro bílý šum a průměrovací časy t. 

Průměrovací čas t  

[s] 

Allanova deviance  

[a. u. ] 

1 0.98461088 

2 0.73274015 

4 0.50997196 

8 0.33515413 

16 0.22956529 

32 0.16957991 

64 0.13480735 

128 0.073542921 

256 0.038546287 
 

Na obrázku číslo 5 jsou pro přehlednost v log-log diagramu zobrazeny vypočtené 

hodnoty Allanovy deviance z 1000 hodnot bílého šumu z obrázku číslo 4 v závislosti na 

průměrovacím čase t jako klesající křivka s vyznačenými chybovými úsečkami. Je 

zřejmé, že se vzrůstajícím průměrovacím časem τ zůstává stále méně hodnot pro výpočet 
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Allanovy deviance, takže statistická nejistota vzrůstá. Získanými hodnotami Allanových 

deviancí byla proložena spojnice trendu. Tato klesající lineární závislost je dle literatury [6] 

typická pro bílý šum. Ze získané závislosti byly potvrzeny poznatky z uvedené literatury a 

dá se tedy předpokládat, že podobná závislost bude získána také při vyhodnocení reálných 

dat z náhodně vybraných měření [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6:  Grafické znázornění výsledku numerická simulace růžového šumu. 

 

Na obrázku číslo 6 je zobrazena numerická simulace růžového šumu, jehož 

charakteristická spektrální hustota je v porovnání s bílým šumem (obrázek číslo 4) 

nerovnoměrně rozmístěna. Tento šum je v literatuře často používán k formálnímu popisu 

fyzikálních dějů souvisejících s nečistotami, které mohou obsahovat jednotlivé 

komponenty  měřících systémů. [5] Kvantitativně lze tento šum popsat dle literatury [5]. 

Takto generovaný šum představuje soubor vstupních dat pro výpočet Allanovy deviance. 

Na obrázku číslo 6 je plnou čarou zobrazen aritmetický průměr a směrodatná odchylka (1 

=  0.00430793) je znázorněna přerušovanou čarou, přičemž hodnota přičtení a odečtení 

hodnoty  od aritmetického průměru je znázorněna na obrázku. 

 

 

-8.59456e-05 

0.00422 

-0.00439 
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Obrázek 7: Hodnoty Allanovy deviance růžového šumu z obrázku 6. 

Na obrázku číslo 7 jsou pro přehlednost v log-log diagramu zobrazeny vypočtené 

hodnoty Allanovy deviance z 1000 hodnot růžového šumu z obrázku číslo 6 v závislosti na 

průměrovacím čase t jako téměř konstantní křivka s vyznačenými chybovými úsečkami. 

Statistická nejistota se zvětšuje se vzrůstajícím průměrovacím časem stejně jako u Allanovy 

deviance bílého šumu. Získanými hodnotami Allanových deviancí byla proložena spojnice 

trendu. Takto v čase přibližně neměnná lineární závislost je dle literatury [6] typická pro 

růžový šum.  

Na základě elementárních jevů např. v polovodičích [5] bylo experimentálně zjištěno, 

že růžový šum vzniká díky nečistotám na polovodičích, a tedy ve všech zařízeních, která 

polovodiče obsahují (např. na spektrometru s diodou jako zdrojem záření). Je tedy 

pravděpodobné, že v aparaturách obsahujících více polovodičových součástek je výskyt 

růžového šumu mnohem větší, než v odlišných aparaturách. Toto tvrzení lze demonstrovat 

na reálně změřených datech v části číslo 5 (Výsledky a diskuze). 
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Tabulka 2: Hodnoty dat Allanových deviancí pro růžový šum v průměrovacím čase t. 

Průměrovací čas t  

[s] 

Allanova deviance  

[a. u. ] 

1 0.0018220967 

2 0.0017499938 

4 0.0017928868 

8 0.0017721109 

16 0.0017033306 

32 0.0017216205 

64 0.0022041603 

128 0.0022235494 

256 0.0022733572 

 

Obrázek 8: Grafické znázornění výsledku numerické simulace červeného šumu. 

Na obrázku číslo 8 je zobrazena numerická simulace červeného šumu, jehož 

charakteristická spektrální hustota je v porovnání s bílým a růžovým šumem (obrázek číslo 

4, 6) nerovnoměrná. Tento šum je v literatuře často používán k formálnímu popisu 

fyzikálních dějů souvisejících s náhodnými srážkami částic. Kvantitativně lze tento šum 

popsat dle literatury [5]. Takto generovaný šum představuje soubor vstupních dat pro 

-0,896302 

14,496102 

-12,703498 
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výpočet Allanovy deviance. Na obrázku číslo 8 je plnou čarou zobrazen aritmetický průměr 

a směrodatná odchylka (1 =  13.5998) je znázorněna přerušovanou čarou, přičemž 

hodnota přičtení a odečtení hodnoty  od aritmetického průměru je znázorněna na obrázku. 

 

 

Obrázek 9: Hodnoty Allanovy deviance červeného šumu z obrázku 8. 

Tabulka 3: Hodnoty dat Allanových deviancí pro červený šum a průměrovací čas t. 

Průměrovací čas t  

[s] 

Allanova deviance  

[a. u. ] 

1 0.68746429 

2 0.812452 

4 1.049947 

8 1.4967532 

16 2.2375213 

32 2.2375213 

64 5.2711815 

128 8.6059563 

256 13.057926 
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Na obrázku číslo 9 jsou pro přehlednost v log-log diagramu zobrazeny vypočtené 

hodnoty Allanovy deviance z 1000 hodnot červeného šumu z obrázku číslo 8 v závislosti na 

průměrovacím čase t jako rostoucí křivka s vyznačenými chybovými úsečkami. Statistická 

nejistota se zvětšuje se vzrůstajícím průměrovacím časem stejně jako u Allanovy deviance 

bílého a růžového šumu.  Získanými hodnotami Allanových deviancí byla proložena 

spojnice trendu. Získaná rostoucí přibližně lineární závislost je typická pro červený šum. Ze 

získané závislosti se dá předpokládat, že podobný trend bude získán také při vyhodnocení 

reálných dat z náhodně vybraných měření [14]. 
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6 Výsledky a diskuze   

V praktické části byly vyhodnoceny simulace šumů (bílého, růžového a červeného) 

aplikací v teoretické části definovaných Allanových variancí (rovnice číslo 5). Takto 

popsané trendy závislostí Allanových variancí na průměrovacím čase pro jmenované šumy 

jsou nyní analyzovány a diskutovány na datech získaných ze spektroskopických měření. 

K analýze byla použita data změřená na spektrometru s laserovou diodou jako 

zdrojem záření a spektrometru, kde byl jako zdroj záření použit CO2-laser. Laser-diodovým 

spektrometrem byla konkrétně měřena látka OCS (karbonyl sulfid) a CO2-laser 

fotoakustickým spektrometrem byla konkrétně měřena látka O3 (ozón). Odborný popis 

obou jmenovaných experimentálních aparatur i jednotlivých prvků byl již v literatuře 

mnohokrát prezentován [16, [19, [17, [18] a není cílem této bakalářské práce.  

Jako vstupní soubor jsou použita data (obrázek 10 resp. obrázek 12) naměřená 

pomocí uvedených spektroskopických metod, která byla testována pomocí Allanových 

variancí užitím softwaru AlaVAR 5, verze 5.2 [12]. Měření O3 byla vyhodnocena 

numericky i graficky pro časy t = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 s, respektive 512 s pro 

OCS.  

 

Obrázek 10: Grafické znázornění naměřených hodnot koncentrace O3 pro 1000 hodnot. 
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Na obrázku 10 je podobně jako v praktické části, zobrazena závislost naměřených 

hodnot na průměrovacím čase. Plnou čarou je pak vyznačen aritmetický průměr hodnot a 

směrodatná odchylka (1 =  0.0641942) je znázorněna přerušovanou čarou, přičemž 

hodnota přičtení a odečtení hodnoty  od aritmetického průměru je znázorněna na obrázku. 

Aplikací algoritmu pro výpočet Allanových variancí podobně jako v praktické části, 

bylo získáno devět hodnot nesoucích informaci o typu šumu, který se vyskytoval v průběhu 

měření na CO2-laser fotoakustickém spektrometru. Na základě získaných znalostí o 

hlavních elektronických částech spektrometru (zdroj záření a detektor) lze přibližně 

odhadnout jaký typ šumu generují. 

Obrázek 11: Allanovy deviance naměřených hodnot O3 z obrázku 10. 

Tabulka 4: Hodnoty dat Allanových deviancí pro O3 a průměrovací čas t. 

Průměrovací čas t  

[s] 

Allanova deviance  

[a. u. ] 

1 0.0610472 

2 0.042876577 

4 0.030708851 

8 0.023947161 

16 0.019736578 

32 0.016102553 

64 0.010150301 

128 0.0065308115 

256 0.0090989649 
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Na obrázku číslo 11 jsou v log-log diagramu vyneseny body Allanových deviancí s 

jejich nejistotami v závislosti na průměrovacím čase t. Tyto nejistoty rostou se stále větším 

průměrovacím časem t stejně jako u hodnot Allanových deviancí pro simulované šumy 

v praktické části. 

Těmito body byly proloženy spojnice trendu a respektive b, které ukazují klesající 

respektive rostoucí trend. Porovnáme-li tyto trendy s obrázkem číslo 3 v teoretické části, 

vidíme, že křivky a i b znázorňují bílý šum (klesající závislost) respektive červený šum 

(rostoucí závislost). Trend představující růžový šum má přibližně konstantní závislost 

Allanovy deviance v čase (příklad v log-log diagramu na obrázku 13). Na obrázku číslo 11, 

se po proložení spojnicemi tento trend nezobrazí, lze tedy konstatovat, že růžový šum byl 

při daném měření minimální. Fyzikálně tento jev závisí převážně na chemické čistotě 

polovodičů přítomných v aparatuře. 

Průsečíky trendů a, b nám po vynesení na vodorovnou osu s průměrovacím časem t 

ukáže optimální průměrovací čas, po který je zaručena nejlepší intenzita signálu (přesnost 

měření) a nejnižší hodnota šumu. Po překročení tohoto optimálního průměrovacího času 

měření se nám bude zmenšovat přesnost výsledku měření. 

 

Obrázek 12: Grafické znázornění naměřených hodnot OCS pro 2048 hodnot. 



 20 

Na obrázku 12 je, podobně jako v praktické části, zobrazena závislost naměřených 

hodnot na průměrovacím čase. Plnou čarou je pak vyznačen aritmetický průměr hodnot a 

směrodatná odchylka (1 =  26.6187) je znázorněna přerušovanou čarou. 

Aplikací algoritmu pro výpočet Allanových variancí, podobně jako v praktické části, 

bylo získáno deset hodnot nesoucích informaci o typu šumu, který se vyskytoval v průběhu 

měření na laser-diodovém spektrometru. Na základě získaných znalostí o hlavních 

elektronických částech spektrometru (zdroj záření a detektor) lze přibližně odhadnout jaký 

typ šumu generují. 

 

Obrázek 13: Vypočtené hodnoty Allanovy deviance pro OCS z obrázku 12. 

Tabulka 5: Hodnoty dat Allanových deviancí pro OCS a průměrovací čas t. 

Průměrovací čas t  

[s] 

Allanova deviance  

[a. u. ] 

1 23.443938 

2 15.671559 

4 11.682607 

8 9.9329429 

16 9.9087083 

32 9.0702912 

64 6.2398608 

128 4.9705231 

256 4.7935992 

512 6.9184429 
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Na obrázku číslo 13 jsou v log-log diagramu vyneseny body Allanových deviancí 

v průměrovacím čase t. Tyto body mají v přibývajícím průměrovacím čase t stále větší 

nejistoty, které jsou závislé na rostoucí hodnotě průměrovacího času t stejně jako 

v předchozích případech. 

Body byly proloženy spojnicemi a, b, c, které nám ukazují jejich klesající (a), téměř 

konstantní (b) a rostoucí (c) trendy. Porovnáme-li tyto trendy s obrázkem číslo 3 

v teoretické části, uvidíme, že nám křivka (a) znázorňuje bílý šum, křivka (b) růžový šum a 

křivka (c) červený šum.  

Porovnáme-li tato data naměřená na laser-diodové spektroskopii s daty O3 změřených 

pomocí CO2-laser fotoakustické spektroskopie, je v tomto případě viditelná linie růžového 

šumu (b), jejíž přítomnost je v literatuře [5] vysvětlována nečistotami na komponentech 

aparatury. Tyto mikroskopické nečistoty se pravděpodobně nepodařilo úplně eliminovat při 

výrobě polovodičových součástek (např. v diodách). Diody, respektive nečistoty v nich 

obsažené, v prvcích aparatury pro laser-diodovou spektroskopii, tedy mohou být příčinou 

růžového šumu. 

Vzhledem k přítomnosti růžového šumu v podobě téměř konstantní závislosti, nelze 

s dostačující přesností určit, v jakém průměrovacím čase se trendy bílého a červeného šumu 

protínají. Stejně tak použitým programem AlaVar 5 verze 5.2 nelze tuto vlastnost zobrazit 

(číselně ani graficky). Proto byl růžový šum přidán k bílému šumu (obrázek číslo 14). 

Následně byl graficky určen průsečík trendu po sloučení obou šumů s červeným šumem 

(obrázek číslo 15) a z tohoto průsečíku určen optimální průměrovací čas, respektive 

nejvyšší pravděpodobná hodnota optimálního průměrovacího času 216 s. 

Na obrázku číslo 14 jsou v porovnání s obrázkem číslo 13 pouze dvě spojnice trendu 

s označením a, b. Chybí na něm téměř konstantní trend růžového šumu, který byl zahrnut 

do šumu bílého a oběma kolektivně byla proložena nová spojnice trendu (a), která se 

protíná s rostoucí linií červeného šumu (b). 
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Obrázek 14: Přidání růžového šumu k bílému (data OCS). 

 

 

Obrázek 15: Přidání růžového šumu k červenému (data OCS). 
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Na obrázku číslo 15 jsou stejně jako na obrázku číslo 14 pouze dvě spojnice 

trend a, b. Rozdíl je pouze v tom, že růžový šum z obrázku číslo 13 byl zahrnut 

k červenému šumu a oběma společně byla proložena nová spojnice trendu (b). Obě spojnice 

spolu opět konvergují na společném průsečíku. 

  Střední hodnota obou minim trendů z obrázku číslo 14 a 15 by měla značit optimální 

průměrovací čas měření. Ale protože je to jen odhad vzniklý na základě sloučení růžového 

šumu k bílému resp. k červenému bylo z důvodu příliš velkého rizika znepřesnění výsledku 

měření přistoupeno k závěru, že v tomto konkrétním případě bude optimální průměrovací 

čas v bodě, jenž je na hranici bílého a růžového šumu (společný bod linií a, b na obrázku 

číslo 13).  
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7 Závěr 

Lze konstatovat, že v rámci bakalářské práce byly splněny následující úkoly: 

1. Bylo obecně popsáno využití některých metod statistické analýzy pro 

vyhodnocování experimentálních dat a vytvořen stručný přehled některých běžně 

používaných metod. 

2. Byl vytvořen návrh optimalizace detekčního systému a měřícího systému s využitím 

nastudovaných statistických metod. 

3. Byl proveden popis metody Allanových variancí. 

4. Byly popsány výhody a nevýhody metody Allanových variancí v kontextu citlivosti 

měření. 

5. Byl vytvořen návrh aplikace zvolených metod na konkrétní experiment založený na 

spektroskopických měřeních, rozšiřitelný i na další analytická měření. 

6. Bylo provedeno shrnutí provedených studií a vyjádření jejich významu. 
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