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Anotace 

Předmětem diplomové práce je modelování časových řad radonu. Podkladem pro 

analýzu byla data od pracovníků FJFI ČVUT Praha, získána dlouhodobým měřením v 

Bozkovských dolomitových jeskyních. První část práce je věnována problematice 

radonu, seznámení s Bozkovskými dolomitovými jeskyněmi a popisu pojmu časových 

řad. Druhá část pojednává o Box-Jenkinsove metodologii, která vede k sestavení 

modelu naměřených dat podrobených explorační analýzou. Dále se práce zabývá 

testováním vhodnosti odhadnutého modelu typu ARIMA. Následuje prezentace všech 

vytvořených modelů s ověřením a porovnáním jejich adekvátnosti vůči naměřeným 

datům. Celkové shrnutí práce je obsaženo v závěru. 

Klíčová slova: radon, jeskyně, model, ARIMA 

 

 

Summary 

The subject of the thesis is the modeling of time series of radon. The basis for 

analyzing is the data from the Technical University in Prague Faculty of Nuclear 

Sciences workers, through long-term measurements in Bozkov dolomite caves. The first 

part is devoted to the issue of radon, an introduction to the Bozkov Dolomite Caves and 

description of time series. The second part deals with the Box-Jenkins methodology, 

which leads to build a model measured data subjected to exploratory analysis. The 

thesis deals with testing the suitability of the estimated ARIMA model type. In the next 

part there is presentation of all created models with verification and comparison of their 

adequacy to the measured data. The overall summary of the work is contained in the 

conclusion. 

Keywords: radon, caves, model, ARIMA 
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Seznam zkratek a použitých symbolů 
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AR Autoregresní model 

ARIMA Autoregresní integrovaný model klouzavých průměrů 

ARMA Smíšený autoregresní model klouzavých průměrů 

AUTO  Test autokorelace 

MA Model klouzavých průměrů  

MAE Průměrná absolutní chyba  

MAPE Průměrná absolutní procentuální chyba  

ME Průměrná chyba  

MEAN  Test rozdílů ve střední hodnotě v 1. a 2. polovině dat  

OAR Objemová aktivita radonu 

OK  Úspěch modelu v testu 

PACF Parciální autokorelační funkce 

RMSE Odmocnina ze střední kvadratické chyby  

RUNM  Test kolísáni reziduí vůči mediánu 

RUNS  Test bodů obratu  

VAR  Test rozdílů rozptylu v 1. a 2. polovině dat 

 



Miroslav Štolba: Statistické modelování koncentrace radonu 

2012  1 

 

1. Úvod, systémová analýza problematiky zadání 

Radon (
222

Rn) je vzácný inertní radioaktivní plyn, pocházející z přirozeného rozpadu 

(radioaktivní přeměny) uranu. Radon se v životním i pracovním prostředí permanentně 

uvolňuje z různých přírodních minerálů, hornin (vulkanické horniny, sedimenty) a 

podzemních vod, je neviditelný, bez barvy a zápachu, lidé ho tedy mohou vdechovat, aniž 

by si to uvědomovali. Do organismu se tedy dostává inhalací ve formě plynu nebo 

aerosolu. Je dokázáno, že při dlouhodobém působení radonu a jeho dceřiných rozpadových 

produktů na lidský organismus se prudce zvyšuje možnost vzniku rakoviny plic. Vyšší 

koncentrace se mohou vyskytovat v uzavřených nebo špatně větraných prostorách jako 

jsou například hlubinné doly a jeskyně. V posledních letech proto dochází v mnoha 

podzemních prostorách k dlouhodobějšímu monitorování tohoto vzácného plynu. 

V České republice máme 14 veřejně přístupných jeskyní, mezi ně patří i Bozkovské 

dolomitové jeskyně, které byly pro svou jedinečnost vyhlášeny Národní přírodní 

památkou. Radon je zde nepřetržitě monitorován od roku 2002. Součástí těchto jeskyní je 

největší podzemní jezero v Čechách a právě z této oblasti jsme, díky pracovníkům FJFI 

ČVUT Praha, získali naměřená data objemové aktivity radonu z období v letech 2009-

2010. Data byla pořízena, v pravidelných 30 minutových intervalech, monitorem Radim3, 

který mimo objemovou aktivitu radonu (OAR) zaznamenával i údaje o teplotě a tlaku 

v jeskyni. Časová řada získaných dat nebyla bohužel souvislá z důvodu výpadků 

elektrického napájení. Proto, aby analýza časových řad měla význam, se přikročilo k 

výběru jednotlivých souvislých úseků, které měly 400 a více záznamů. Tyto úseky jsme si 

pojmenovali zkratkami podle roku a období (měsíce), do kterého vybrané záznamy spadají, 

např. hodnoty naměřené v roce 2008 spadající do přelomu měsíců srpna a září mají název 

Rn08AugSep, kde AugSep je složeninou názvů měsíců v anglickém jazyce (August a 

September). 

Cílem práce je ukázat, zda a kdy lze naměřená data modelovat statistickými modely. 

Pro odhad, vytváření modelů a zpracování výsledků bude použit statistický software 

StatGraphics. 
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1.1 Radon a jeho vlastnosti 

V současnosti je známo asi 40 izotopů radonu, přičemž v přírodě se jako součást 

přeměnových řad vyskytují 3 izotopy radonu: nejběžnější 
222

Rn (pod pojmem „radon“ se 

myslí právě tento izotop), 
220

Rn (thoron) a 
219

Rn (aktinon). Převážná většina izotopů 

radonu jsou alfa-zářiče s poměrně krátkým poločasem přeměny: 
220

Rn 55,3 s a 
219

Rn 3,92 

s, 
222

Rn má poločas přeměny nejdelší, a to 3,82 dne. Radon je bezbarvý inertní plyn s 

nejvyšší atomovou hmotností v periodické tabulce, bez chuti a zápachu. 

Radon (
222

Rn) vzniká radioaktivní přeměnou radia (
226

Ra). Je součástí uranové 

přeměnové řady (Obr. 1) odvozené od izotopu uranu 
238

U s poločasem přeměny 4,5.10
9
 let, 

který je přirozenou součástí zemské kůry. 

 

Obr. 1: Uranová rozpadová řada [7] 

Proběhne-li v určité látce jedna radioaktivní přeměna za 1 sekundu, má aktivita dané 

látky hodnotu 1 Bq (becquerel). Objemová aktivita radonu (OAR), zjednodušeně 

koncentrace radonu, udává počet přeměn izotopu 
222

Rn za 1 sekundu v jednom kubickém 

metru plynu. Základní jednotkou objemové aktivity radonu je Bq/m
3
. [4] 

Z horninového podloží (místa svého vzniku) proniká pórovitým nebo puklinovým 

prostředím, dostává se na zemský povrch, kde je zpravidla rozptýlen ve vzduchu. Pokud 

ovšem pronikne do staveb či umělých nebo přírodních podzemních prostor (jeskyně, doly, 

tunely, bunkry), může se zde kumulovat. Dlouhodobý pobyt ve vysokých objemových 

aktivitách radonu, resp. vdechování produktů radioaktivní přeměny radonu pak 

obyvatelům těchto prostor zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic. [2] 

Z měření, provedených v minulých desetiletích, bylo prokázáno, že naše republika 

vykazuje jedny z nejvyšších objemových aktivit radonu v interiérech obytných staveb v 
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celé Evropě i na světě. Je to způsobeno vyšším zastoupením vyvřelých hornin v 

geologickém podloží naší republiky. [1] 

Vlastnosti radonu vedou k jeho různým použitím jako například ke sledování 

geologických struktur, hledání uranových ložisek, předpovědi zemětřesení a podobně. Je 

také využíván v lázeňství v podobě radonových koupelí. [2] 

Radon celosvětově přispívá téměř 50 % k celkové expozici člověka ionizujícím 

zářením. Přestože není postižitelný lidskými smysly, je možné jeho přítomnost detekovat 

vhodnými měřicími přístroji. Jeho výskyt v objektech, určených k trvalému pobytu osob, je 

možné minimalizovat a zdravotní riziko tak snížit na akceptovatelnou úroveň. [15] 

1.1.1 Zdroje radonu 

a) Horninové podloží obsahuje uran a rádium v různých koncentracích. Po svém 

vzniku plynný radon migruje buď difuzí (krátké vzdálenosti), nebo díky 

tlakovým diferencím v prostředí (dlouhé vzdálenosti) a dostává se až k 

zemskému povrchu. Koncentrace radonu v podloží závisí na plynopropustnosti 

horninového podloží a v přípovrchových vrstvách vykazuje závislost na 

meteorologických podmínkách. Objemové aktivity radonu v půdním vzduchu se 

pohybují v jednotkách až tisících kBq/m
3
 (v České republice se standardně měří 

v hloubce 80 cm pod povrchem). Radon z horninového prostředí má rozhodující 

podíl na koncentraci tohoto plynu v interiérech budov. [2] 

b) Podzemní a povrchové vody. Radioaktivní prvky přecházejí i do podzemních 

vod. Radon je ve vodě rozpustný. Podzemní voda, která proudí skrz horniny a 

zeminy obsahující radon, je radonem obohacována. Nejvyšší obsah radonu z 

tohoto důvodu obsahuje spodní voda na geologickém podloží tvořeném 

vyvřelými horninami (žula apod.), nižší v oblastech se zásaditými horninami a 

nejnižší v sedimentech (vápenec, pískovec apod.) Při využívání této vody jako 

zásobování užitkové a pitné vody dochází k uvolňování radonu do ovzduší. [2] 

c) Stavební materiály. Představují zdroj radonu v interiérech budov. Stavební 

materiály obsahují ve stopových množstvích i radium, jehož přeměnou vzniká 

radon. [2] 
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1.1.2 Biologický účinek radonu 

Ve volném prostoru se radon rozptyluje a je prakticky neškodný. Podobně neškodný 

je i rozptýlený ve vodě, dokonce se využívají léčivé účinky koupelí v radonové vodě na 

kožní choroby, které mají výrazný protizánětlivý a analgetický efekt, zlepšují hybnost 

kloubů (světově unikátní lázně Jáchymov). [2] 

Na druhou stranu, pokud se radon hromadí v prostorách s pobytem osob, může 

docházet k nadměrnému ozařování tkáně dýchacího ústrojí. 

Radon do organismu vniká převážně dýchacími cestami, částečně i kůží (toho se 

využívá v radonových lázních). Z hlediska radiační ochrany je nejvýznamnější inhalace 

radonu resp. produkty přeměny radonu. Radon je po vdechnutí z velké části opět 

vydechnut, díky poločasu se ho jen zcela nepatrné množství přemění a zůstane v plicích. 

Produkty přeměny radonu, krátkodobé radioaktivní izotopy polonia, bismutu a olova, jsou 

na rozdíl od radonu kovy. Po svém vzniku mají kladný elektrický náboj a usazují se na 

stěnách a jiných dostupných površích nebo jsou zachycovány aerosolem (vlhkost, prach 

apod.). V podobě aerosolu mohou být následně vdechnuty. Stejně jako radon, emitují 

izotopy polonia 
218

Po a 
214

Po při své radioaktivní přeměně alfa částice, které jsou ve 

srovnání s částicemi beta a gama málo pronikavé, ale díky své ionizační schopnosti mají 

velký biologický účinek. Pokud jsou produkty přeměny radonu vdechnuty, dochází 

k ozařování tkáně dýchacího ústrojí. Pokud je poškozena DNA buněk, které jsou schopné 

se dělit, může nastat buněčná smrt nebo se poškození může přenášet dál do dalších 

generací. To pak může vést k nekontrolovatelnému bujení, tedy rakovině. 

Vliv radonu, resp. jeho produktů přeměny, na vznik rakoviny plic byl opakovaně 

prokázán jednak v epidemiologických studiích na hornících, zejména v uranových dolech 

(několik studií – Česká republika, Kanada, Čína, Francie atd.). V devadesátých letech 

začala být dostupná data i z epidemiologických studií prováděných na populaci, která 

dlouhodobě žije ve vysokých objemových aktivitách radonu (Česká republika, Čína, USA, 

Finsko, Švédsko atd.). Epidemiologické studie jsou postupně doplňovány a rozšiřovány.  

Na základě dostupných výsledků se usuzuje, že dlouhodobý pobyt ve vysokých 

objemových aktivitách radonu zvyšuje riziko rakoviny plic o 16% na každých 100 Bq/m
3
. 

V případě kuřáků se toto riziko sčítá s rizikem způsobeným kouřením. 
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1.2 Jeskyně 

Jeskyně je přírodní podzemní dutinový prostor, který vzniká buď v krasu postupným 

odplavováním horniny, ve vulkanických horninách jako dutina po plynech, nebo na 

pobřeží působením přílivových vln. Studiem jeskyní se zabývá odvětví geomorfologie – 

speleologie. [11] 

Jeskyně jsou dnes často využívány k rekreaci. Jeskyňářství se stalo oblíbeným 

způsobem zkoumání jeskyní. Pro méně dobrodružné povahy se proměnila část 

nejkrásnějších podzemních prostor na zpřístupněné jeskyně s umělým osvětlením, 

schodišti a chodníky umožňujícími návštěvu těchto prostor s minimální námahou. Jeskyně 

se také využívají k léčbě onemocnění dýchacích cest, takzvanou speleoterapií. [11] 

V podzemí je dávkový příkon gama obvykle nízký vzhledem k absenci kosmického 

záření a velmi nízkému obsahu radioaktivních izotopů v krasových horninách. Hlavním 

zdrojem ozáření je zde proto radon a jeho produkty přeměny. Je nutné zdůraznit, že 

radiační ochrana se týká pracovníků v podzemí, nikoli turistů, kteří v podzemí stráví pouze 

desítky minut. [3] 

V České republice se nachází 14 veřejně přístupných jeskyní. Vzhledem k tomu, že 

v některých jeskyních byly naměřeny vysoké koncentrace radonu (až 30 kBq/m
3
), existuje 

pravděpodobnost, že by u pracovníků, při dlouhém pobytu v podzemí, mohla být 

překročena efektivní dávka 6 mSv
1
 za rok [16]. Radiační ochrana se na takovém pracovišti 

musí provozovat v souladu s požadavky na kontrolované pásmo (např. pravidelné lékařské 

vyšetření zaměstnanců, ochranné pomůcky, atd.). [6] 

Česká legislativa uvádí [16], že pokud pracovníci ročně stráví v podzemích více než 

100 hodin, je nutno provést měření radonu s cílem prokázat, že pro maximální dobu, 

kterou pracovník může strávit v podzemí, není překročena efektivní dávka 6 mSv/rok. 

Vyhláška Báňského úřadu vyžaduje evidenci pobytu osob v podzemí, délka pobytu pro 

účely stanovení efektivní dávky je tedy zaznamenávána. K monitorování úrovně objemové 

aktivity radonu v jeskyni a jejích jednotlivých částech se v současné době používají 

stopové detektory RamaRn a monitory typu Radim3. [6] 

                                                 
1
 Sievert (zkratka Sv) je jednotkou ekvivalentní dávky ionizujícího záření (HT) případně dávkového 

ekvivalentu (H) 
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Umístěni pasivních dozimetrů RamaRn v Bozkovských dolomitových jeskyních je 

vyznačeno červenými body na Obr. 2. 

 

Obr. 2: Umístěni pasivních dozimetrů RamaRn v Bozkovských dolomitových jeskyních [17] 

1.2.1 Bozkovské dolomitové jeskyně 

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jedny ze 14 veřejně přístupných jeskyní v České 

republice a zároveň jediným jeskynním systémem na severu Čech přístupným veřejnosti. 

Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na 

Vápenci (485 m n. m.). Tyto jeskyně vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v 

čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých. 
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Jsou tvořeny dvěma poměrně samostatnými systémy jeskynních chodeb a síní, které byly 

při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou [8]. 

V jejich nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera 

(Obr. 3), největší v Čechách. Vyznačují se neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn, 

stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. Díky své celkové délce dosud objevených 

prostor (1060 m) a výškovým rozpětím (denivelací) 43 m jsou nejdelšími dolomitovými 

jeskyněmi v České republice. [8] 

 

Obr. 3: Bozkovské dolomitové jeskyně - podzemní jezero[10] 

V jeskyni se teplota vzduchu pohybuje v rozmezí 7,5 – 9 °C, vlhkost 96 – 100%, 

teplota vody v jezerech je 8 °C. Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 350 m, s dobou 

prohlídky 45 minut. V roce 1999 byly Bozkovské dolomitové jeskyně prohlášeny národní 

přírodní památkou a ročně je navštíví okolo 70 tisíc návštěvníků z celého světa. [8] 
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Radon je v Bozkovských dolomitových jeskyních nepřetržitě monitorován od roku 

2002. Pro průběžné měření objemové aktivity radonu (OAR) je použit monitor Radim3 

(Obr. 4), který kontinuálně zaznamenává data v pravidelných intervalech 30 minut. 

Radim3 se skládá z malé difúzní komory a polovodičového detektoru. Koncentrace radonu 

je určována pomocí spektrometrického měření energie alfa 
218

Po polovodičovým 

detektorem. Pro provoz monitoru je nezbytné napájení. Výpadky elektrické energie často 

přerušovaly sběr dat a poté bylo vždy nutno monitor opět ručně restartovat. [5] 

V praktické části této práce se budeme zabývat výsledky z měření objemové aktivity 

radonu, získaných pomocí monitoru Radim3 v Bozkovských dolomitových jeskyních, 

konkrétně v oblasti Jezero. 

 

Obr. 4: Monitor Radim3 [9] 

1.3 Časová řada
2
 

Časová řada je řada hodnot určitého statistického znaku uspořádaných podle 

časového sledu jejich výskytu, jinými slovy jsou to data (výsledky pozorování), která jsou 

chronologicky uspořádána, např. řada nejvyšších (nejnižších) denních teplot v 

                                                 
2
 Informace pro tuto kapitolu jsem čerpal z informačních zdrojů [12], [13]. 
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meteorologii, vývoj koncentrace nečistot v ekologii, změny počtu jedinců vybrané 

populace v demografii, vývoj rozvodovosti v sociologii nebo vývoj cen v ekonomii apod. 

Hodnoty sledovaného znaku se obvykle zaznamenávají ve stejně dlouhých časových 

intervalech. Pomocí časových řad charakterizujeme časové změny a vývojové trendy 

zkoumaných jevů. 

Cílem výzkumu a analýzy časových řad je určení modelu (mechanismu), podle 

kterého jsou sledovaná data generována. Právě takovýto model nám napomáhá předpovídat 

budoucí vývoj systému a také do jisté míry i řídit a optimalizovat chování systému 

vhodnou volbou vstupních parametrů a počátečních podmínek. 

Časové řady dělíme: 

a) podle charakteru sledovaného znaku na: 

 časové řady absolutních veličin (extenzitní veličiny), 

 časové řady odvozených veličin (intenzitní veličiny). 

b) podle způsobu shromažďování údajů na: 

 intervalové časové řady (hodnoty se vztahují k určitému časovému 

intervalu), 

  okamžikové časové řady (hodnoty se nabývají v určitém časovém 

okamžiku). 

c) podle způsobu zobrazení na: 

 časové řady běžných hodnot (původní hodnoty), 

 časové řady kumulativních hodnot (postupně sčítané původní hodnoty), 

 časové řady klouzavých úhrnů (součty stejného počtu po sobě jdoucích 

hodnot). 

d) podle periodicity na 

  periodické časové řady, 

  neperiodické časové řady. 
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Požadavky na časové řady jsou následující: 

a) údaje jsou seřazeny chronologicky, 

b) údaje jsou srovnatelné, 

c) časově - jsou dány za stejně dlouhé časové období, 

d) prostorově - jsou dány za tytéž územní celky, 

e) věcně - jsou stejně věcně definovány, 

f) mají stejnou obsahovou náplň, 

g) jsou ve stejných měrných jednotkách, 

h) jsou získány stejným způsobem. 

K tvorbě hodnot časové řady obvykle přispívá několik faktorů, jejichž vliv se 

kombinuje (sčítáním, násobením). Mluvíme proto o složkách (komponentách) časové řady. 

Možné složky časové řady jsou: 

 trendová složka (trend) - vyjadřuje dlouhodobé chování hodnot časové řady, 

jako růst, pokles, stagnace atd., je způsobena faktory, jež působí systematicky, 

tj. ve stejném směru, 

 sezónní složka - pravidelné kolísání hodnot okolo trendu s periodou, která je 

kratší nebo rovna jednomu roku (vliv ročních období, svátků atd.), 

 cyklická složka - vyjadřuje kolísání hodnot okolo trendu způsobené 

cyklickými vlivy (cyklus ekonomických krizí, výrobní cyklus atd.). Délka 

cyklu i intenzita jednotlivých fází se přitom mohou v průběhu času měnit, 

 náhodná (reziduální) složka - nepravidelné kolísání hodnot řady v důsledku 

náhodných nebo neidentifikovatelných vlivů, zahrnují se též chyby měření a 

chyby ve statistickém zpracování dat (např. zaokrouhlovací chyby). 
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2. Popis a výběr vhodné statistické metody
3
 

Box-Jenkinsova metodologie je založena na zkoumání závislostí procesů. Modeluje 

vztahy, ve kterých je hodnota zkoumané veličiny závislá na pozorování v předchozích 

obdobích a na časové závislosti náhodné složky procesu. Tyto modelovací techniky byly 

prezentovány pod názvem ARMA, resp. ARIMA modely. 

Na rozdíl od dekompozičních metod časových řad klademe při použití Box-

Jenkinsovy metodologie důraz na reziduální (zbytkovou) složku modelu, přičemž 

vycházíme z předpokladu, že tato může být tvořena korelovaným náhodnými veličinami. 

Pomocí tohoto přístupu můžeme provést rozbor proměnných, které jsou tvořeny navzájem 

závislými pozorováními. Výchozím nástrojem této metodologie je korelační a regresní  

analýza. 

Pod pojmem stochastický proces rozumíme nekonečnou posloupnost náhodných 

veličin, které jsou uspořádány v čase. Časové řady náhodných veličin, jejichž hodnoty v 

budoucích obdobích máme předpovídat, jsou generovány náhodným procesem. Náhodný 

proces popisujeme jeho rozdělením pravděpodobnosti, které je však ne vždy dostatečně 

známé, a proto v takových případech hovoříme o aproximativním generování hodnot 

časové řady. Při specifikaci časové řady vycházíme z předpokladu, že libovolná hodnota 

časové řady závisí na jejích dřívějších pozorováních a na hodnotách náhodné složky v 

běžném období a v obdobích předchozích. 

V této souvislosti vysvětlíme pojem stacionární časové řady. Jde o řadu, jejíž 

základní charakteristiky, střední hodnota a rozptyl, jsou v průběhu času konstantní. Mimo 

jiné to znamená, že rozdělení pravděpodobnosti minulých pozorování je stejné, jako 

rozdělení pravděpodobnosti hodnot předpovídaných na budoucí období. Stacionární 

časovou řadou nazýváme takovou řadu, která kolísá kolem fixní hodnoty (nestoupá ani 

neklesá). Taková situace nastává tehdy, když vliv vnějších faktorů na časové řadě je 

stabilní. Kovariance (míra vzájemné vazby mezi dvěma náhodnými veličinami) 

libovolných dvou členů časové řady nezávisí na hodnotě časové proměnné, ale výlučně na 

velikosti časového posunu mezi proměnnou, která tvoří časovou řadu. Hovoříme o tzv. 

velikosti zpoždění časové proměnné. Členění časových řad na stacionární a nestacionární 

                                                 
3
 Informace pro tuto kapitolu jsem čerpal z informačních zdrojů [12], [14] 
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má význam i při volbě metodiky analýzy a prognózy hodnot časové řady. V případě 

stacionární řady můžeme na základě údajů z minulosti odhadnout budoucí hodnotu 

zkoumané proměnné. 

V případě, že údaje časových řad vykazují trend, používáme následující metody: 

klouzavé průměry, Holtovo exponenciální vyrovnávání, jednoduché regresní modely, 

modely trendu, růstové modely a autoregresní integrované modely (procesy) klouzavých 

průměrů (tzv. ARIMA modely). Okolnosti, za kterých údaje časových řad obsahují trend, 

jsou například: 

 rostoucí produktivita a nové technologie, 

 rostoucí populace a s tím související rostoucí poptávku po zboží a službách, 

 změna kupní síly způsobená inflací, 

 specifický vývoj v poptávce po zboží, např. po zavedení nového výrobku na trh. 

V případě sezónních znaků přítomných v modelu časových řad používáme ke 

stanovení prognózy některou z těchto metod: Wintersové exponenciálně vyrovnávání, 

vícenásobnou regresi, klasickou dekompozici anebo ARIMA modely. Příčinou sezónních 

výkyvů jsou: 

 vlivy způsobené harmonogramem společenského života v průběhu roku, například 

období školní docházky a období prázdnin, svátky nebo období volna apod., 

 vlivy počasí resp. ročního období, například letní zemědělská sezóna nebo zimní 

období vytápění atd. 

Cyklické znaky v časových řadách vyžadují použití prognostických metod, jako jsou 

například vícenásobná regrese, klasická dekompozice nebo ARIMA modely. Tyto výkyvy 

jsou způsobeny činiteli jako: 

 odklon ve spotřebitelském chování, efekt módy, nasycení trhu výrobkem, 

 ekonomický cyklus a jeho vliv na zkoumanou proměnnou. 
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2.1 Autororelační funkce (ACF) 

Při měření hodnoty proměnné v čase zjišťujeme vzájemnou korelaci mezi hodnotami 

proměnné posunutými o jedno nebo více pozorování. Tomuto jevu odborně říkáme 

autokorelace. Na jeho kvantifikaci používáme koeficient autokorelace k-tého řádu: 

 

kde 

rk je koeficient autokorelace k-tého řádu, 

yt vyjadřuje pozorování zkoumané proměnné, 

ty  představuje průměrnou hodnotu zkoumané proměnné, 

yt-k  je hodnota proměnné ok období dříve než je období t. 

Průběh stochastického procesu popisujeme na základě tzv. autokorelační funkce, 

kterou též někdy nazýváme korelogram. Jde o grafické znázornění různých hodnot 

autokorelačních koeficientů (tj. autokorelací s různým časovým posunem k). Při zapisování 

autokorelační funkce se často používá anglická zkratka ACF. Znázorňujeme ji do 

dvojrozměrné souřadnicové soustavy tak, že vertikální osa má rozpětí od -1 do +1 a 

nanášíme na ni vypočtené hodnoty autokorelačních koeficientů. Spodní horizontální osa 

slouží k nanášení jednotlivých období. Uprostřed grafu v bodě nula má počátek druhá 

horizontální osa, která vyjadřuje nulovou autokorelaci. Z této osy vykreslíme pomocí 

sloupců hodnotu koeficientů korelace, směrem nahoru jejich kladné hodnoty a směrem 

dolů jejich hodnoty záporné. 

Charakter údajů časových řad můžeme zjišťovat pomocí koeficientu autokorelace 

různého stupně. S jeho pomocí umíme určit přítomnost jednotlivých složek v časové řadě. 

Při rozhodování se řídíme těmito pravidly: 

 pokud jde o náhodnou časovou řadu, tak vypočítané hodnoty koeficientů 

autokorelace mezi yt a yt-k, pro každý jeden časový posun, se přibližují nule, 
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 pokud časová řada vykazuje trend, tak autokorelační koeficient nabývá pro několik 

prvních časových posunů vysoké hodnoty a potom postupně padá směrem k nule se 

zvětšujícím se časovým posunem, 

 pokud se časová řada vyznačuje sezónním znakem, tak je vysoká hodnota 

koeficientu autokorelace spojena s tím časovým posunem, ve kterém se sezónní 

znak vyskytuje. 

O tom, zda se autokorelační koeficient statisticky významně odchyluje od nuly, 

rozhodneme pomocí t-testu, který je založen na výpočtu standardní chyby autokorelačního 

koeficientu: 

 

kde 

s(rk) je standardní chyba autokorelace v časovém posunu k, 

ri je autokorelace v časovém posunu i, 

k je časový posun, 

n je počet pozorování v časové řadě. 

Pro autokorelaci prvního řádu se standardní chyba autokorelace redukuje na 
n

1
. 

Pokud jde o náhodný proces, tak všechny vypočtené autokorelace koeficienty musí 

ležet kolem nuly v rozmezí určeném hodnotami: 

 

kde tα/2,n-1 je tabulková hodnota t-statistiky na zvolené hladině významnosti α s (n-1) 

stupni volnosti. 
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Nulovou hypotézu o tom, že koeficient autokorelace se rovná nule zamítáme na 

zvolené hladině významnosti, tedy když 1,2/ ntt   přičemž hodnotu t-statistiky vypočítáme 

podle vzorce: 

 

2.2 Autoregresní modely 

Box-Jenkinsová metodologie zahrnuje skupinu tzv. ARIMA modelů, pomocí kterých 

analyzujeme údaje časových řad a vytváříme prognózy na budoucí období. Zkratka 

ARIMA znamená, že jde o spojení modelů těchto typů: 

 autoregresní modely AR (p), kde p je řád autoregresního modelu, 

 integrované modely I (d), kde d je stupeň diferencí, 

 modely klouzavých průměrů MA (q), kde q je stupeň klouzavého průměru. 

U autoregresních modelů je libovolné pozorování časové řady závislé na hodnotě 

předchozích pozorování. U modelů tohoto typu využíváme tzv. opožděné (časově 

posunuté) proměnné, které vystupují v roli nezávisle proměnných. Jde v podstatě o 

opožděné hodnoty závisle proměnné v modelu. 

Lineární model specifikovaný v nejjednodušším autoregresním tvaru můžeme pro 

t=1,2,…, n zapsat: 

 

kde 

y je závislá proměnná, 

yt-1 je o jedno období posunutá proměnná y, která je v roli nezávisle proměnné, 

a0 je úrovňová konstanta modelu, 

a1 je autoregresní parametr, 

ut je náhodná složka. 
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Libovolné pozorování časové řady závisí pouze na hodnotě předchozího pozorování 

a na náhodné složce. Vztah představuje autoregresní proces prvního řádu, který 

označujeme jako model (proces) AR(1). 

Autoregresní model druhého řádu specifikujeme ve tvaru: 

 

kde 

yt-2 je proměnná posunuta o dvě období dozadu, 

a2 je autoregresní parametr. 

Autoregresní model p-tého řádu vyjádříme v obecném tvaru: 

 

kde 

jsou časově posunuté proměnné se zpožděním t-1, t-2,…, t-p 

a0, a1, a2,…,ap jsou odhadované autoregresní parametry modelu, 

ut je neautokorelovaná náhodná komponenta s nulovou střední hodnotu a 

konstantním rozptylem. 

2.3 Modely klouzavých průměrů 

Zatímco při použití autoregresních modelů vytváříme předpověď na základě 

konečného počtu předchozích hodnot zkoumané proměnné, tak při použití klouzavých 

průměrů koncipujeme předpověď na základě konečného počtu minulých chyb odhadu. 

Nejjednodušší model klouzavých průměrů prvního řádu MA(1) se zapisuje ve tvaru: 

 

kde 

ut jsou v čase nekorelované náhodné složky, normálně rozdělené s nulovým 

průměrem a konstantním rozptylem, 

ut-1 je časově posunutá náhodná složka o jedno období, 
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μ je průměrná hodnota zkoumané proměnné y, 

b je parametr modelu. 

Model klouzavých průměrů druhého řádu MA(2) můžeme vyjádřit vztahem: 

 

kde ut-2 je časově posunutá náhodná složka o dvě období. 

Model klouzavých průměrů q-tého řádu MA (q) definujeme ve tvaru: 

 

kde ut-q je časově posunuta náhodná složka o q období. 

Váhy b1,b2,…,bq nemusí dávat součet 1 a mohou nabývat kladných i záporných hodnot. 

2.4 Autoregresní modely klouzavých průměrů 

V této kapitole si představíme model, který je sestaven jako kombinace 

autoregresního modelu AR a modelu klouzavých průměrů MA. Uplatňujeme ho v 

takových situacích, kdy modelované stacionární procesy nevyhovují podmínkám pro 

aplikaci ani jednoho z modelů samostatně. Zjistíme to tak, že autokorelační funkce 

nenabývá nulové hodnoty ani po určité délce zpoždění, resp. hodnoty koeficientů 

autokorelace konvergují k nule velmi pomalu. Smíšený autoregresní model klouzavých 

průměrů označujeme zkratkou ARMA (p, q). 

Nejjednodušší smíšený proces ARMA(1, 1) popisujeme rovnicí: 

 

Autokorelační funkce prvního řádu má tvar: 
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Smíšený model ARMA (p, q) definujeme ve tvaru: 

 

kde 

yt-1, yt-2,…, yt-p jsou časově posunuty proměnné se zpožděním t-1, t-2,…,t-p 

a0, a1, a2,..., ap jsou odhadované autoregresní parametry modelu, 

b1,b2,…,bq jsou parametry modelu, 

ut jsou v čase nekorelované náhodné složky, normálně rozdělené s nulovým 

průměrem a konstantním rozptylem, 

ut-1, ut-2,…, ut-q jsou časově posunuté náhodné složky. 

2.5 Autoregresní integrované modely klouzavých průměrů 

Prvním krokem při uplatňování ARIMA modelů je grafické znázornění časové řady a 

autokorelační funkce pro několik po sobě jdoucích časových posunů. Na základě průběhu 

autokorelační funkce můžeme zvolit vhodný typ modelu. Je zřejmé, že vypočítané 

autokorelace se ne vždy budou shodovat s teoretickými funkcemi, které nám naznačují, 

jaký typ modelu máme použít. Tehdy vybereme onen teoretický model, který se nejvíce 

přibližuje k hodnotám autokorelační funkce. 

Prvním krokem je identifikace modelu. Východiskem pro další zkoumání je 

vyhodnocení stacionárnosti časové řady. Využíváme přitom graf hodnot časové řady 

seřazených chronologicky a autokorelační funkci (ACF) resp. parciální autokorelační 

funkci (PACF). Pokud zjistíme, že řada je stacionární, tak musíme přiřadit vhodný typ 

modelu. Autokorelace jsou však v jednotlivých případech specifické a úkolem analytika 

proto bude vyzkoušet i několik variant z ARIMA modelů. 

Některá pravidla, podle kterých hodnotit autokorelace ve smyslu volby vhodného 

typu modelu: 

 pokud ACF směřuje exponenciálně k nule a PACF je přerušená, tak můžeme použít 

autoregresní model, 
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 pokud je ACF přerušená a PACF směřuje k nule, tak můžeme použít model 

klouzavých průměrů, 

 pokud ACF i PACF směřují k nule, můžeme použít smíšený model ARMA 

Cílem je najít model co nejjednodušší, který ale výstižně popisuje údaje z časové 

řady a v konečném důsledku umožňuje stanovit kvalifikovanou předpověď pro budoucí 

období. V zvoleném typu modelu vypočítáme hodnoty t-statistik jednotlivých parametrů. 

Statisticky významné parametry v modelu ponecháme, a statisticky nevýznamné z modelu 

odstraníme. I tento postup nás může dodatečně usměrnit při výběru vhodného typu modelu. 

Dynamické řady nesplňují často podmínku stacionárnosti a jejich průměr přestává 

být konstantní. Hodnoty pozorování v nestacionárních řadách s rostoucím časem rostou 

nebo klesají, a současně autokorelační funkce rychle směřuje k nule. Nestacionární 

časovou řadu transformujeme na stacionární pomocí diferencí. To znamená, že původní 

řadu nahradíme řadou vytvořenou z jejích diferencí prvního, druhého nebo vyššího řádu. 

Tyto časové řady reprezentují tzv. integrované procesy. 

Náhodná nestacionární proměnná yt je homogenní řádu d tehdy, když obsahuje 

posloupnost: 

 

která představuje stacionární řadu a

 

)(d

t  je symbol pro diferenci řádu d proměnné yt. 

Návod na výpočet diferencí prvního, druhého a vyšších řádů: 

 

Pokud má řada stacionární charakter a její chování můžeme vyjádřit modelem 

ARMA (p, q), tak hovoříme o tom, že jde o autoregresní integrovaný model klouzavých 

průměrů označovaný zkratkou ARIMA (p, d, q). Pojem ,,integrovaný“ se nachází v názvu 

proto, že stacionární řadu ARMA, kterou modelujeme transformované údaje, získaných 

postupným diferencováním, musíme následně integrovat ve smyslu opakovaného sčítání 

tak, aby mohla být aplikována na nestacionární údaje. 
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Než použijeme model k prognózování budoucí úrovně zkoumaného jevu, musíme se 

pozastavit nad ověřením adekvátnosti použitého modelu. Pokud bychom na základě 

ověřovacích procedur dospěli k názoru, že model nepopisuje adekvátním způsobem 

hodnoty časové řady, tak bychom museli provést některé změny ve specifikaci modelu. 

2.6 Ověření smyslu hledání modelu 

Nejprve je nutno si položit otázku, zda má vůbec smysl modelovat naměřená data 

statistickými modely. Hledání a vytvoření statistického modelu má význam tehdy, pokud 

se prokáže, že naměřená data nejsou časovou řadou náhodných čísel, tzn., nepředstavují 

takzvaný „bílý šum“. Pro posouzení „náhodnosti“ jsme využili testů náhodnosti (Tests for 

Randomness), autokorelační funkci (ACF) a parciálně autokorelační funkci (PACF). 

2.6.1 Explorační analýza naměřených dat 

Pro demonstrativní ukázku smyslu hledání statistického modelu použijeme data 

naměřená za období Rn08AugSep, viz Obr. 5. 

 

Obr. 5:Graf časové řády naměřených hodnot radonu v období Rn08AugSep 
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Toto období lze charakterizovat těmito znaky, viz Tab. 1. 

Tab. 1: Statistické charakteristiky období Rn08AugSep 

Počet záznamů 988 

Průměr 5727,94 Bq/m
3
 

Medián 5619,76 Bq/m
3
 

Minimum 4251,78 Bq/m
3
 

Maximum 9464,29 Bq/m
3
 

Rozpětí hodnot 5212,51 Bq/m
3
 

Dolní kvartil 5178,91 Bq/m
3
 

Horní kvartil 6074,56 Bq/m
3
 

Kvartilové rozpětí 895,65 Bq/m
3
 

 

 Medián - prostřední hodnota uspořádaného statistického souboru (polovina prvků 

má tedy hodnotu, která je větší nebo rovna 5619,76 Bq/m
3
 a polovina prvků má 

hodnotu, která je menší nebo rovna 5619,76 Bq/m
3
). 

 Dolní kvartil - hodnota rozdělující uspořádaný statistický soubor v 1. čtvrtině 

(25 % prvků má má hodnotu 5178,91 Bq/m
3
 nebo menší). 

 Horní kvartil - hodnota rozdělující uspořádaný statistický soubor v 3. čtvrtině 

(75 % prvků má má hodnotu 6074,56 Bq/m
3
 nebo menší). 

 Kvartilové rozpětí - diference horního a dolního kvartilu. 
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 Obr. 6: Histogram naměřených hodnot pro Rn08AugSep 

Histogram (Obr. 6) zobrazuje četnosti naměřených hodnot radonu, ze kterého je 

patrné, že nejčastěji se vyskytovaly hodnoty mezi 5000 Bq/m
3
 a 6000 Bq/m

3
 

2.6.2 Testování hypotéz o náhodnosti časové řády naměřených dat 

Byly provedeny testy náhodností (Runs above and below median, Runs up and down 

a Box-Pierce Test), kde testujeme nulovou hypotézu, že data jsou náhodná. První test 

počítá, kolikrát se u dané časové řady dostaneme nad nebo pod medián. Počet těchto 

výskytů je 82, ten se porovnává s testovací hodnotou 495, která by odpovídala náhodnému 

charakteru časové řady. Protože je pro tento test P-hodnota menší než 0,05, můžeme 

zamítnout hypotézu, že časová řada je náhodná na 95,0% úrovni spolehlivosti. Druhý test 

počítá růsty a klesání řady. Počet těchto jevů je roven 624, ten se porovnává s testovací 

hodnotou 658,333, odpovídající náhodnému průběhu. Výsledná P-hodnota je pro tento test 

menší než 0,05 (0,0106125), můžeme tedy zamítnout hypotézu, že časová řada je náhodná 

na 95,0% úrovni spolehlivosti. Třetí test je založen na součtu čtverců prvních 24 

autokorelačních koeficientů. P-hodnota pro tento test vychází 0,0, tudíž je menší než 0,05 

a můžeme proto zamítnout hypotézu, že časová řada je náhodná na 95,0% úrovni 

spolehlivosti. Vzhledem k tomu, že byly provedeny tři testy, z toho každý jinak citlivý na 

různé typy odchylek náhodného chování a žádný nepotvrdil hypotézu o tom, že by řada 
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měla být náhodná, můžeme si s velkou pravděpodobností dovolit tvrdit, že nejde o časovou 

řadu s náhodným charakterem. 

Dalším ověřením jsou pro nás výsledky autokorelační funkce (ACF), která podává 

informaci o síle lineární závislosti mezi veličinami y
t 

a y
t-k

. Korelace mezi náhodnými 

veličinami y
t 

a y
t-k 

však může být způsobena jejich korelací s veličinami 

y
t-1, yt-2,…, yt-k+1. [12]  

Graf na Obr. 7 zobrazuje odhadované autokorelace mezi hodnotami v období 

Rn08AugSep s různými časovými posuny. Posun (lag) k je autokorelační koeficient 

sloužící k určování vztahu mezi hodnotami v čase t a čase t-k. V grafu jsou kolem nuly 

zobrazeny 95,0% pravděpodobnostní limity testované hypotézy, že autokorelace jsou 

nulové. Pokud dojde k překročení pravděpodobnostního limitu u určitého posunu, pak je u 

něj statisticky významná korelace na 95,0% úrovni spolehlivosti. 

 
Obr. 7: Graf autokorelační funkce období Rn08AugSep 

V tomto případě je 24 z 24 autokorelačních koeficientů statisticky významných na 

hladině spolehlivosti 95,0%, což znamená, že časová řada není s největší pravděpodobností 

náhodná (nejedná se o bílý šum), proto zamítáme hypotézu, že časová řada je náhodná na 

95,0% úrovni spolehlivosti. 

Parciální autokorelační funkce (PACF) nám podává informaci o korelaci veličin 

y
t 
a y

t+k 
očištěnou o vliv veličin ležících mezi nimi. 
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Graf na Obr. 8 zobrazuje odhadované parciální autokorelace mezi hodnotami 

s různými časovými posuny. Posun k je tentokráte parciální autokorelační koeficient měřící 

vztah mezi naměřenými hodnotami v čase t a čase t+k, představující korelace u všech 

menších posunů (zpoždění). Opět zde máme zobrazeny 95,0% pravděpodobnostní limity 

kolem nuly pro které platí stejné podmínky jako u autokorelační funkce. 

 Obr. 8: Graf parciální autokorelační funkce období Rn08AugSep 

V tomto případě je 5 z 24 parciálních autokorelačních koeficientů (lag 1, 2, 5, 6 a 8) 

statisticky významných na 95,0% úrovni spolehlivosti, proto opět zamítáme hypotézu o 

tom, že je časová řada náhodná na 95,0% úrovni spolehlivosti.  

2.7 Výběr modelu 

Na základě Box-Jenkinsovy metodologie byl identifikován model (autoregresní 

integrovaný proces klouzavých průměrů) ARIMA(p,d,q), kde: 

p vyjadřuje stupeň autoregresní části modelu AR,  

d je stupeň diference,  

q vyjadřuje stupeň klouzavého průměru části modelu MA. 

Po vyzkoušení několika různých kombinací parametrů těchto jednotlivých částí 

modelu v různých obdobích byl v konečné fázi odhadnut model typu ARIMA(1,1,2), který 

se jeví jako vhodný kandidát pro reprezentaci naměřených dat. 
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3. Návrh modelu s využitím metody ARIMA 

Pro odhad, vytváření modelů a zpracování výsledků byl použit statistický software 

StatGraphics od americké společnosti StatPoint Technologies. 

Na Obr. 9 vidíme okno pro uživatelskou specifikaci odhadovaného modelu 

v prostředí programu StatGraphics.  

 

Obr. 9:Okno specifikace odhadovaného modelu v prostředí programu StatGraphics 

V celé práci budeme pracovat hlavně s odhadnutým modelem ARIMA(1,1,2), proto 

pokud nebude řečeno jinak, bude se dále v souvislosti s pojmem „model“ jednat o tento typ 

modelu. 

Číselné charakteristiky nalezeného modelu ARIMA jsou uvedeny v Tab. 2 Měřítkem 

významnosti koeficientů v modelu jsou P-hodnoty. Pokud je P-hodnota menší než 0,05, je 

tento koeficient považován za významný. Za nevýznamný koeficient se považuje ten, u 

kterého je P-hodnota větší než hodnota 0,05. 
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Tab. 2: Číselné charakteristiky ARIMA modelu pro období Rn08AugSep 

Parametr Hodnota P-hodnota 

AR(1) 0,863457 0,000000 

MA(1) 1,37399 0,000000 

MA(2) -0,556961 0,000000 

 

P-hodnota pro AR (1) je menší než 0,05 (0,000000), tím pádem je hodnota parametru 

AR (1) významně odlišná od 0 a je nutno s ní počítat. Taktéž P-hodnota pro MA (1) a MA 

(2) je menší než 0,05 (0,000000), tím je hodnota parametru MA (1) i MA (2) významně 

odlišná od 0 a nelze ji zanedbat. 

Vhodnost modelu posoudíme nejprve z grafu (grafické srovnání dat oproti modelu) a 

poté pomocí statistických charakteristik/testů, založených na analýze rozdílů mezi 

naměřenými hodnotami a hodnotami získanými modelem (rezidua). 

Na Obr. 10 vidíme průběh časové řady vybraného období, kde modré body zobrazují 

naměřené hodnoty radonu, a červená křivka reprezentuje samotný model. Z grafu lze 

usoudit, že vybraný model dobře popisuje (kopíruje) časový průběh naměřených hodnot. 

 

Obr. 10: Graf časové řady pro Rn08AugSep (data+model) 
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Nyní si ukážeme několik zajímavých faktů ohledně vzniklých reziduí. 

 Obr. 11:Graf reziduí pro období Rn08AugSep 

Obr. 11 zobrazuje rezidua v časové řadě, kde jsou lehce identifikovatelné odlehlé 

hodnoty sahající až k hodnotám ±500 Bq/m
3
. U těchto hodnot předpokládáme, že jsou 

součástí náhodné složky (bílý šum). Za ideálních podmínek by se rezidua rovnala nule, v 

našem případě se nejčastěji vyskytující hodnoty nacházejí v rozmezí ±120 Bq/m
3
, což 

dokládá histogram reziduí (Obr. 12), a pro naměřená data, která kolísají v rozmezí 

5212,51, je toto rozmezí rozhodně přijatelné. Přehled statistických charakteristik reziduí je 

uveden v Tab. 3. 
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Obr. 12: Histogram reziduí období Rn08AugSep 

 

Tab. 3: Statistických charakteristiky reziduí v období Rn08AugSep 

Průměr -2,5186 

Medián -3,98576 

Minimum -535,759 

Maximum 528,373 

Rozpětí hodnot 1064,13 

Dolní kvartil -105,701 

Horní kvartil 95,7626 

Kvartilové rozpětí 201,464 

 

Po získání hodnot parametrů modelu ARIMA z časové řady y
t
, pro t = 1, 2, ... , T, 

zjišťujeme, do jaké míry daný model vystihuje skutečnou časovou řadu, tzn., že zkoumáme 

charakter rozdílů skutečných hodnot y
t 
a modelem odhadnutých hodnot v čase t = 1, 2, ... , 

T. Rozdílům mezi skutečnými hodnotami (daty) a odhadnutými hodnotami (modelem) 

ttt ayy ˆˆ   říkáme rezidua, která jsou odhadem nesystematické složky v čase 

 t = 1, 2, ... , T.  
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Jako míry přesnosti vyrovnávání anebo průměrné charakteristiky reziduí používáme: 

a) Odmocnina ze střední kvadratické chyby (RMSE): 

 

b) Průměrná absolutní chyba (MAE): 

 

c) Průměrná absolutní procentuální chyba (MAPE): 

 

d) Průměrná chyba (ME): 

 

e) Průměrná procentuální chyba (MPE): 

 

Výsledky průměrných charakteristik reziduí jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4: Průměrné charakteristy reziduí 

Model RMSE MAE MAPE [%] ME MPE [%] 

ARIMA (1,1,2) 149,904 117,352 2,06777 -2,5186 -0,0580671 

 

Obecně platí, že čím nižší jsou hodnoty uvedených charakteristik, tím je zvolená 

funkce (model) lepší. U ME a MPE dává lepší model hodnotu blízkou 0.  

Pro srovnání byly všechny tyto charakteristiky získány i pro jiné typy alternativních 

modelů. Z Tab. 5 je vidět, že námi odhadovaný model ARIMA(1,1,2) má oproti jiným 

modelům nejnižší, resp. nejlepší hodnoty uvedených charakteristik. 
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Tab. 5: Srovnání průměrných charakteristik reziduí 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 149,904 117,352 2,06777 -2,5186 -0,0580671 

(B) 888,295 609,447 10,3506 1,07805E-11 -2,01533 

(C) 876,384 587,842 9,91693 50,0889 -0,857632 

(D) 163,134 129,805 2,28976 -6,99594 -0,155177 

(E) 157,458 125,483 2,20928 -5,15104 -0,12386 

 

Srovnávané modely: 

(A) - ARIMA(1,1,2) 

(B) - Konstantní aritmetický průměr = 5727,94 

(C) - S-křivkový trend = exp(8,63323 + 1,23743 /t) 

(D) - Jednoduchý klouzavý průměr 

(E) - Model jednoduchého exponenciálního vyrovnávání s hodnotou alfa = 0,6606 

3.1 Testování vhodnosti modelu 

V této kapitole s představíme kritéria pro posouzení vhodnosti (adekvátnosti) 

odhadovaného modelu ARIMA(1,1,2) 

3.1.1 Posouzení podle ACF a PACF 

Důležitou zkouškou je ověření nezávislosti reziduí, jde o důkaz, že rezidua jsou 

pouze součástí náhodné složky tj. bílého šumu a nemají tudíž vliv na kvalitu modelu. Pro 

posouzení této záležitosti použijeme reziduální autokorelační funkci (ACF) a parciální 

reziduální autokorelační funkci (PACF). 

V grafu reziduální autokorelační funkce (Obr. 13) jsou znázorněny odhadované 

autokorelace mezi rezidui s různými časovými posuny. Posun (lag) k je autokorelační 

koeficient měřící vztah mezi rezidui v čase t a čase t-k. Kolem nuly jsou zobrazeny 95,0% 

pravděpodobnostní limity. Dojde-li k překročení těchto limitů, pak se zde vyskytuje 

statisticky významná korelace na 95,0% úrovni spolehlivosti. 
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Obr. 13: Graf reziduální autokorelační funkce pro Rn08AugSep 

V tomto případě jsou 2 z 24 autokorelačních koeficientů (konkrétně lag 18 a 23) 

statisticky významné na hladině spolehlivosti 95,0%, to by naznačovalo, že rezidua nemusí 

být zcela náhodná (bílý šum), nicméně jedná se o hodnoty pohybujících se těsně na hranici 

pravděpodobnostních limitů, proto jim nemá cenu přisuzovat větší význam, což potvrdí 

statistické testování vhodnosti modelu (viz. Tab. 6).  

Ke znázornění autokorelace mezi rezidui s různými časovými posuny jsme využili 

reziduální parciální autokorelační funkci (PACF) s 95,0% pravděpodobnostními limity 

kolem nuly (Obr. 14). 
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Obr. 14: Graf reziduální parciální autokorelační funkce pro Rn08AugSep 

V tomto případě je 1 z 24 parciálních autokorelačních koeficientů (lag 18) statisticky 

významný na 95,0% úrovni spolehlivosti, opět se ale nachází těsně u hranice úrovně 

spolehlivosti a můžeme si dovolit tento nepatrný přesah zanedbat. S ohledem na ACF a 

PACF vše nasvědčuje tomu, že jde o adekvátní model, jistotu ale získáme až po provedení 

následujících 5 testů vhodnosti. 

3.1.2 Ověření pomocí 5 různých statistických testů: 

a) RUNS = test bodů obratu - jsou „vrcholy a příkopy“ v grafu reziduí, tj. rezidua, 

která jsou menší nebo větší než rezidua sousední (Test for excessive runs up and 

down) 

b) RUNM = test kolikrát rezidua časové řady stoupají nad/klesají pod medián (Test 

for excessive runs above and below median) 

c) AUTO = test autokorelace (Box-Pierce test for excessive autocorrelation) 

d) MEAN = test rozdílů ve střední hodnotě v 1. a 2. polovině dat (Test for difference 

in mean 1st half to 2nd half)  
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e) VAR = test rozdílů rozptylu v 1. a 2. polovině dat (Test for difference in variance 

1st half to 2nd half) 

Měřítka hodnocení testů vhodnosti modelu: 

a) OK = není významné (p> = 0,05) => model testem prošel 

b) * = na hranici významnosti (0,01 <p <= 0,05) => model naprošel na 95% stupni 

spolehlivosti 

c) ** = významné (0001 <p <= 0,01) => model neprošel na 99% stupni spolehlivosti 

d) *** = velmi významné (p <= 0,001) => model selhal na 99,9% stupni spolehlivosti 

Tab. 6: Výsledky testů vhodnosti modelu 

Model RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

ARIMA(1,1,2) OK OK OK OK OK 

 

Jelikož všechny testy vyšly OK (Tab. 6), znamená to, že model prošel všemi testy 

vhodnosti a je tedy s vysokou pravděpodobností vhodný pro reprezentaci naměřených dat. 

Hodnotu tohoto tvrzení podtrhuje srovnání s navrhovanými alternativními modely 

(Tab. 7). Mimo náš model ARIMA(1,1,2) neprošel ani jeden současně všemi 5 testy 

vhodnosti. Zajímavé ovšem je, že model (E) prošel 4 z 5 testů. 

 

Tab. 7: Srovnání testů vhodnosti modelu ARIMA(1,1,2 )s jinými modely v období Rn08AugSep 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 149,904 OK OK OK OK OK 

(B) 888,295 * *** *** OK *** 

(C) 876,384 ** *** *** OK *** 

(D) 163,134 OK *** *** OK OK 

(E) 157,458 OK OK *** OK OK 

 

Testované modely: 

(A) - ARIMA(1,1,2) 

(B) - Konstantní aritmetický průměr = 5727,94 

(C) - S-křivkový trend = exp(8,63323 + 1,23743 /t) 
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(D) - Jednoduchý klouzavý průměr 

(E) - Model jednoduchého exponenciálního vyrovnávání s hodnotou alfa = 0,6606 

3.2 Možnost jednoduššího popisu dat 

Pro popis dat modelem ARIMA je zapotřebí znát hodnoty tří parametrů, je to 

autoregresní parametr (AR) a dva parametry modelů klouzavých průměrů (MA). V našem 

případě se ale celkem u tří zkoumaných období (Rn09JanFeb, Rn09MarApr a 

Rn10FebMar), díky dobrým výsledkům z testů vhodnosti, naskýtá možnost použít jiný, 

jednodušší model než ARIMA(1,1,2). Konkrétně jde o model jednoduchého 

exponenciálního vyrovnávání (simple exponential smoothing), daný vztahem: 

 

kde 

s1 je predikovaná hodnota v čase t=1, 

x0 je naměřená hodnota v čase t, 

st je predikovaná hodnota v čase t, 

xt je naměřená hodnota v čase t, 

α je vyrovnávací konstanta, pro kterou platí 0>α>1. 

Z tohoto vztahu vyplývá, že pro popis dat, modelem jednoduchého exponenciálního 

vyrovnávání, si vystačíme se znalostí pouze jednoho jediného parametru, a to vyrovnávací 

konstantou α, což nám do značné míry usnadňuje výpočet teoretických hodnot 

(modelování). 

3.2.1 Příklad - období Rn09JanFeb 

Nyní provedeme porovnání modelu jednoduchého exponenciálního vyrovnávání a 

modelu ARIMA(1,1,2). Hodnotu vyrovnávací konstanty (α=0,203) určil program 

Statgraphics jednoduchého exponenciálního vyrovnávání. 



Miroslav Štolba: Statistické modelování koncentrace radonu 

2012  35 

 

Na Obr. 15 vidíme průběh časové řady období Rn09JanFeb. Modré body zobrazují 

naměřené hodnoty radonu, a červená křivka reprezentuje model jednoduchého 

exponenciálního vyrovnávání. Při pohledu na tento graf můžeme říci, že vybraný model 

poměrně dobře popisuje časový průběh naměřených hodnot, stejně jako v případě modelu 

ARIMA(1,1,2) na Obr. 16. 

 

Obr. 15: Graf časové řady pro Rn09JanFeb (data+model jednoduché exp. vyrovnávání) 

 

Obr. 16: Graf časové řady pro Rn09JanFeb (data+model ARIMA(1,1,2)) 
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Porovnání průměrných charakteristik jednoduchého exponenciálního vyrovnávání 

průměrných charakteristik reziduí jsou uvedeny v Tab. 8, hodnoty jsou zde velice podobné, 

což vypovídá o velké podobnosti obou modelů. 

Tab. 8: Porovnání průměrných charakteristik reziduí u modelů j. exp. vyrovnávání a ARIMA(1,1,2) pro 

Rn09JanFeb 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 63,9544 51,3376 3,33552 0,836942 -0,0950383 

(B) 63,8755 51,247 3,32778 0,898467 -0,0884929 

 

(A) Model jednoduchého exponenciálního vyrovnávání s hodnotou α= 0,203 

(B) ARIMA(1,1,2) 

Rezidua se u obou modelů vyskytující nejčastěji v rozmezí ±40 Bq/m
3
 (Obr. 17, 18), 

naměřená data se v tomto období pohybují v rozmezí 843,826 Bq/m
3
, v tomto ohledu tedy 

hodnotíme vzniklá rezidua jako přijatelná. 

 

Obr. 17: Histogram reziduí období Rn09JanFeb(jednoduché exp. vyrovnávání) 
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Obr. 18: Histogram reziduí období Rn09JanFeb (ARIMA(1,1,2)) 

Autokorelační a parciálně autokorelační koeficienty u reziduální AFC a PCF  

(Obr. 19, 20, 21, 22) se u obou modelů nacházejí povětšinou v oblasti 95,0% úrovně 

spolehlivosti. Některé koeficienty jsou za hranicí těchto limitů jen velmi těsně, proto je 

možno tyto nepatrné přesahy zanedbat - modely jsou z tohoto pohledu kvalitní, což 

potvrzují 3 z 5 testů vhodnosti. 
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Obr. 19: Graf reziduální autokorelační funkce pro Rn09JanFeb (jednoduché exp. vyrovnávání) 

 

Obr. 20: Graf parc. reziduální autokorelační funkce pro Rn09JanFeb (jednoduché exp. vyrovnávání) 
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Obr. 21: Graf reziduální autokorelační funkce pro Rn09JanFeb (ARIMA(1,1,2)) 

 

Obr. 22: Graf par. reziduální autokorelační funkce pro Rn09JanFeb (ARIMA(1,1,2)) 
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3.2.1.1 Ověření modelů pomocí testů vhodnosti 

Modely prošly celkem 3 z 5 testů kvality (Tab. 9). U testů AUTO a VAR neprošly 

oba modely na 95% stupni spolehlivosti (0,01 <P-hodnota <= 0,05), nicméně jedná se o 

výsledky na hranici významnosti, z tohoto důvodu nezamítáme hypotézu o vhodnosti 

modelů a můžeme si dovolit tvrdit, že modely jsou pravděpodobně vhodné pro 

reprezentaci naměřených dat v daném období. 

Tab. 9: Výsledky testů vhodnosti u modelů j. exp. vyrovnávání a ARIMA(1,1,2) pro Rn09JanFeb 

Model RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) OK OK * OK * 

(B) OK OK * OK * 

 

(A) - Model jednoduchého exponenciálního vyrovnávání s hodnotou α= 0,203 

(B) - ARIMA(1,1,2) 

Veškerá provedená porovnání potvrdila, že oba modely mají velice podobné 

vlastnosti, a je tedy možno pro modelování použít, namísto ARIMA(1,1,2) modelu, daleko 

jednodušší jednoparametrický model jednoduchého exponenciálního vyrovnávání. Kromě 

období Rn09JanFeb, lze použít model jednoduchého exponenciálního vyrovnávání i 

v obdobích Rn09MarApr s vyrovnávací konstantou α=0,442 a Rn10FebMar s α=0,1482. 
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4. Ověření modelu na reálných datech 

Hlavním důvodem, proč se snažíme vytvářet modely, je fakt, že vytvořený model je 

schopen nahradit velké množství naměřených dat, a to jen velmi malým souborem 

parametrů, se kterými se snadněji pracuje - modeluje, predikuje, porovnává. V této práci se 

zabýváme převážně modelem ARIMA(1,1,2), pomocí něhož se snažíme popsat jednotlivá 

období naměřených hodnot radonu v letech 2008 až 2010. Pro každé zkoumané období 

jsme tak získali charakteristické hodnoty tří parametrů popisujících model ARIMA(1,1,2), 

které si následně ukážeme u jednotlivých let spolu s vyhodnocením vhodnosti modelů a 

zaznamenanými zajímavostmi. S ohledem na grafická srovnání všech ARIMA(1,1,2) 

modelů a naměřených dat (uvedena v příloze) a výsledků autokorelačních funkcí (ACF a 

PACF) nemůžeme tvrdit, že by některý z těchto vytvořených modelů byl vyloženě 

nevhodný. V následujících srovnáních si proto, na základě výsledků z 5 testů vhodnosti, 

ukážeme, který z modelů je více, či méně vhodný pro reprezentaci naměřených dat. 

4.1 Rok 2008 

Hodnoty parametrů modelu ARIMA(1,1,2) pro rok 2008 jsou zobrazeny v Tab.10 a 

jejich grafické porovnání v 3D grafu na Obr. 23. 

Tab. 10: Hodnoty parametrů modelu ARIMA(1,1,2) pro rok 2008 

 

 

AR(1) MA(1) MA(2) 

1 Rn08Sep 0,888827 1,32519 -0,551897 

2 Rn08AugSep 0,863457 1,37399 -0,556961 

3 Rn08OctNov 0,888924 1,29996 -0,493098 

4 Rn08Dec 0,865665 1,56812 -0,695028 
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Obr. 23: 3D zobrazení hodnot parametrů modelu ARIMA(1,1,2) pro rok 2008 

V tomto roce nejlépe fungoval model v období Rn08AugSep, naopak nejhůře dopadl 

model v období Rn08OctNov, který neprošel 2 z 5 testů vhodnosti (AUTO a VAR), kde 

selhal na 99,9% stupni spolehlivosti (viz. Tab. 11). Nutno podotknout, že toto období se 

vyznačuje největším počtem záznamů v tomto roce (1996 záznamů). Nejméně záznamů 

bylo pořízeno v období Rn08Dec (401 záznamů). 

Tab. 11: Výsledky testů vhodnosti modelu ARIMA (1,1,2) v roce 2008 

Období RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

Rn08Sep * OK ** OK OK 

Rn08AugSep OK OK OK OK OK 

Rn08OctNov OK OK *** OK *** 

Rn08Dec OK OK OK OK *** 

 

4.2 Rok 2009 

Pro rok 2009 jsou hodnoty parametrů modelu ARIMA(1,1,2) zobrazeny v 

Tab. 12. Zde dochází, k výraznější změně chování modelu na začátku roku, resp. v zimním 

období (Rn29JanFeb a Rn09MarApr) ve srovnání s ostatními obdobími v tomto roce, což 

se projevuje změnou hodnot parametrů: u AR(1), kde se dostáváme do záporných hodnot, 
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u MA(1) zaznamenáváme výrazně nižší hodnoty a u MA(2) se dostáváme do hodnot 

kladných. Grafické porovnání a odlehlost hodnot parametrů zimního období modelu lze 

dobře pozorovat v 3D grafu na Obr. 24. 

Tab. 12: Hodnoty parametrů modelu ARIMA(1,1,2) pro rok 2009 

 

 

AR(1) MA(1) MA(2) 

1 Rn09JanFeb -0,292284 0,532014 0,199994 

2 Rn09MarApr -0,199414 0,370018 0,094478 

3 Rn09Apr 0,908544 1,51928 -0,63773 

4 Rn09May 0,903666 1,5793 -0,692605 

5 Rn09Jun 0,83528 1,48792 -0,634767 

6 Rn09AugSep 0,846514 1,29217 -0,480196 

7 Rn09Sep 0,795869 1,27614 -0,513944 

 

 

 

Obr. 24: 3D zobrazení hodnot parametrů modelu ARIMA(1,1,2) pro rok 2009 

Většina modelů v tomto roce vykazuje dobré výsledky, až na 2 modely: 

Rn09MarApr, který prošel 4 z 5 testů, pouze v testu AUTO selhal na 99,9% stupni 

spolehlivosti a Rn09May, který taky neprošel v testu VAR, kde selhal na 99,9% stupni 

spolehlivosti (viz. Tab. 13). Jako nejlépe fungující modely (5xOK) jsme zaznamenali 

u období Rn09Apr, Rn09Jun a Rn09Sep. 
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Tab. 13: Výsledky testů vhodnosti modelu ARIMA (1,1,2) v roce 2009 

Období RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

Rn09JanFeb OK OK * OK * 

Rn09MarApr OK OK *** OK OK 

Rn09Apr OK OK OK OK OK 

Rn09May OK OK OK OK *** 

Rn09Jun OK OK OK OK OK 

Rn09AugSep OK OK * OK OK 

Rn09Sep OK OK OK OK OK 

 

4.3 Rok 2010 

Hodnoty parametrů modelu ARIMA(1,1,2) pro rok 2010 jsou zobrazeny v Tab. 14 a 

jejich grafické porovnání v 3D grafu na Obr. 25. Opět můžeme pozorovat odlišné chování 

modelu v zimě (Rn10FebMar) oproti ostatním obdobím se stejnou tendencí změn hodnot 

parametrů jako v zimním období na začátku roku 2009. 

Tab. 14:  Hodnoty parametrů modelu ARIMA(1,1,2) pro rok 2010 

 

 

AR(1) MA(1) MA(2) 

1 Rn10FebMar -0,299326 0,542776 0,26602 

2 Rn10Apr 0,891084 1,47831 -0,633939 

3 Rn10May 0,953186 1,47378 -0,614592 

4 Rn10AugSep 0,896319 1,349 -0,566933 

5 Rn10SepOct 0,865498 1,39384 -0,608847 
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Obr. 25: 3D zobrazení hodnot parametrů modelu ARIMA(1,1,2) pro rok 2010 

V tomto roce vykazují modely vcelku dobré vlastnosti. Nejhůř dopadl květnový 

model Rn10May (516 záznamů), který sice prošel 4 z 5 testů vhodnosti, selhal ale v testu 

VAR na 99,9% stupni spolehlivosti (Tab. 15), stejně jako model z května roku 2009 

Rn09May (997 záznamů). Data nejlépe reprezentuje (5xOK) model období Rn10AugSep. 

 
Tab. 15: Výsledky testů vhodnosti modelu ARIMA (1,1,2) v roce 2010 

Období RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

Rn10FebMar OK OK OK OK ** 

Rn10Apr OK OK * OK OK 

Rn10May OK OK OK OK *** 

Rn10AugSep OK OK OK OK OK 

Rn10SepOct OK * * OK OK 

 

4.4 Chování modelu v zimním období 

V předchozích kapitolách už se poukázalo na odlišné chování modelu ARIMA(1,1,2) 

v zimních obdobích na začátku roku v letech 2009-2010, což se projevilo značnou změnou 

hodnot parametrů modelu oproti ostatním obdobím. Pojďme se nyní podívat na P-hodnoty, 

určující významnosti koeficientů v modelu, u těchto období. 
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Tab. 16: Číselné charakteristiky modelu ARIMA(1,1,2) pro období Rn09JanFeb 

Parametr Hodnota P-hodnota 

AR(1) -0,292284 0,577647 

MA(1) 0,532014 0,315324 

MA(2) 0,199994 0,645100 

 

Tab. 17: Číselné charakteristiky modelu ARIMA(1,1,2) pro období Rn09MarApr 

Parametr Hodnota P-hodnota 

AR(1) -0,199414 0,871297 

MA(1) 0,370018 0,764358 

MA(2) 0,094478 0,895174 

 

Tab. 18: Číselné charakteristiky modelu ARIMA(1,1,2) pro období Rn10FebMar 

Parametr Hodnota P-hodnota 

AR(1) -0,299326 0,956249 

MA(1) 0,542776 0,920739 

MA(2) 0,26602 0,954942 

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3., pokud je P-hodnota menší než 0,05, je tento 

koeficient považován za významný. Za nevýznamný koeficient se považuje ten, u kterého 

je P-hodnota větší než hodnota 0,05. U období Rn09JanFeb, Rn09MarApr a Rn10FebMar 

odpovídají všechny hodnoty parametrů (koeficientů) P-hodnotám větším než 0,05, viz. 

Tab. 16, 17, 18. To ale neznamená, že jsou všechny koeficienty nevýznamné a můžeme je 

vypustit. Znamená to, že můžeme jeden z těchto parametrů odstranit a znovu model 

otestovat, nelze ale odstranit všechny tři koeficienty současně – musíme postupně. Tato 

skutečnost poukazuje na fakt, že v těchto zimních obdobích lze naměřená data popsat 

jednodušším typem modelu než je ARIMA(1,1,2), konkrétně modelem jednoduchého 

exponenciálního vyrovnávání, zmíněného v kapitole 3.2. Jako ověření zaměnitelnosti 

použijeme porovnáni testů vhodnosti pro oba typy modelů (Tab. 19, 20, 21), ve kterých se 

ukázalo, že modely dosahují stejných výsledů a potvrdilo se tak tvrzení o možném 

zjednodušení. 
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Tab. 19: Výsledky testů vhodnosti u modelů j. exp. vyrovnávání a ARIMA(1,1,2) pro Rn09JanFeb 

Model RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) OK OK * OK * 

(B) OK OK * OK * 

 

Tab. 20: Výsledky testů vhodnosti u modelů j.exp. vyrovnávání a ARIMA(1,1,2) pro Rn09MarApr 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 89,3229 OK OK *** OK OK 

(B) 89,409 OK OK *** OK OK 

 

Tab. 21: Výsledky testů vhodnosti u modelů j. exp. vyrovnávání a ARIMA(1,1,2) pro Rn10FebMar 

Model RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) OK OK OK OK ** 

(B) OK OK OK OK ** 

 

(A) - Modely jednoduchého exponenciálního vyrovnávání 

(B) - ARIMA(1,1,2) 

Pro období Rn09JanFeb vychází vyrovnávací konstanta α=0,203, proRn09MarApr 

α=0,442 a Rn10FebMar s α=0,1482. 
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5. Závěr, návrhy na další postup 

V teoretické části byla rozebrána problematika radioaktivního plynu radonu s vazbou 

na důvody proč je nutno zabývat se radiační ochranou pracovníků v podzemí. Následovalo 

seznámení s Bozkovskými dolomitovýmmi jeskyněmi, ve kterých proběhl sběr dat 

analyzovaných v této práci. Získaná data představují posloupnost hodnot (časovou řadu) 

naměřené objemové aktivity radonu v jednotkách Bq/m
3
. Dále se práce věnuje vysvětlení 

pojmu časové řady. Byla zodpovězena i otázka smyslu hledání modelu pro naměřená data, 

kde se díky testování hypotéz o náhodnosti a autokorelačním funkcím (ACF a PACF) 

prokázalo, že naměřená data nejsou časovou řadou náhodných čísel a má tedy cenu hledat 

reprezentativní model. Proto, abychom mohli začít modelovat, bylo nejprve zapotřebí 

identifikovat vhodný model, který vznikl na základě popsané Box-Jenkinsovy 

metodologie. Jako vhodný kandidát pro reprezentaci naměřených dat byl odhadnut model 

typu ARIMA(1,1,2), který byl použit pro popis všech testovaných období v praktické časti 

práce. 

Pro posouzení adekvátnosti odhadovaného modelu ARIMA(1,1,2) jsme využili 

grafická srovnání modelů a naměřených dat, testů vhodnosti a autokorelační funkce (ACF 

a PACF). Dospěli jsme k závěru, že ani jeden z modelů není vyloženě nevhodný, každý 

z vytvořených modelů ARIMA(1,1,2) je jen více, či méně vhodný pro reprezentaci 

naměřených dat, což dokládá kapitola 4. Souhr výsledků, získaných programem 

StatGraphics, se nachází přílohách. 

Dále jsme zaregistrovali jistou odchylku v chování modelu v zimních obdobích vždy 

na začátku roku v letech 2009 - 2010, to se projevilo značnou změnou hodnot parametrů 

modelu ARIMA(1,1,2) oproti ostatním obdobím a vypovídá to jednodušším chování 

objemové aktivity radonu. Dochází k situaci, kdy můžeme tříparametrový model 

ARIMA(1,1,2) nahradit jednoparametrovým modelem jednoduchého exponenciálního 

vyrovnávání, což nám velice ulehčí výstavbu modelu v těchto obdobích  

V práci jsme nevyužili výsledků evolučních algoritmů (realizovaných v programu 

Eureqa ), ve kterých jsme vedle objemove aktivity radonu zakomponovali i tlak s teplotou 

uvnitř jeskyně. Ukázalo se, že korelační koeficient u těchto modelu nenabývá vysokých 

hodnot, např. v květnu roku 2009 pouze 51 %, což znamená, že 49 % dat zůstává 
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nevysvětleno, a proto bylo stále lepší použít stávající ARIMA model, který pomocné 

prediktory, jako jsou teplota a tlak, nepotřebuje. Do budoucna by bylo dobré využít 

evoluční algoritmy nejen s prediktory  tlaku, vnitřní teploty, ale i teploty vnější, která může 

mít značný vliv pro zkvalitnění hledaného modelu evolučními algoritmy. 
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Přílohy 

Příloha 1  Výsledky programu StatGraphics pro Rn08Sep 

 
Data variable: Rn08Sep 

 

Number of observations = 997 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 141,488  

MAE 109,95  

MAPE 2,46867  

ME 0,470466  

MPE 0,0178889  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,888827 0,0212602 41,8071 0,000000 

MA(1) 1,32519 0,0299098 44,3063 0,000000 

MA(2) -0,551897 0,0273437 -20,1837 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 4766,89 

(C) S-curve trend = exp(8,39533 + 0,413166 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,8088 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 141,488 109,95 2,46867 0,470466 0,0178889 

(B) 1671,2 1383,64 37,8983 -7,17288E-12 -16,6054 

(C) 1704,24 1456,54 36,7699 326,124 -8,58095 

(D) 171,766 131,783 2,98863 1,8477 -0,0692667 

(E) 154,718 119,48 2,68188 1,4581 -0,0460231 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 141,488 * OK ** OK OK 

(B) 1671,2 *** *** *** *** *** 

(C) 1704,24 *** *** *** *** *** 

(D) 171,766 *** *** *** * *** 

(E) 154,718 OK OK *** OK ** 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button anad selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 
mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 
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means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 3 tests.   
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Příloha 2   Výsledky programu StatGraphics pro Rn08AugSep 
Data variable: Rn08AugSep 

 

Number of observations = 988 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 149,904  

MAE 117,352  

MAPE 2,06777  

ME -2,5186  

MPE -0,0580671  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,863457 0,0343183 25,1602 0,000000 

MA(1) 1,37399 0,0367285 37,4094 0,000000 

MA(2) -0,556961 0,0271373 -20,5238 0,000000 

 

Models 

(A) ARIMA(1,1,2) 
(B) Constant mean = 5727,94 

(C) S-curve trend = exp(8,63323 + 1,23743 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 

(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,6606 
    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 149,904 117,352 2,06777 -2,5186 -0,0580671 

(B) 888,295 609,447 10,3506 1,07805E-11 -2,01533 

(C) 876,384 587,842 9,91693 50,0889 -0,857632 

(D) 163,134 129,805 2,28976 -6,99594 -0,155177 

(E) 157,458 125,483 2,20928 -5,15104 -0,12386 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 149,904 OK OK OK OK OK 

(B) 888,295 * *** *** OK *** 

(C) 876,384 ** *** *** OK *** 

(D) 163,134 OK *** *** OK OK 

(E) 157,458 OK OK *** OK OK 

 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 
the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 5 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 

confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Time Sequence Plot for Rn08AugSep
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Příloha 3   Výsledky programu StatGraphics pro Rn08OctNov 
Data variable: Rn08OctNov 

 

Number of observations = 1996 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 112,933  

MAE 87,373  

MAPE 3,18398  

ME 0,0347183  

MPE -0,0219314  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,888924 0,0197256 45,0644 0,000000 

MA(1) 1,29996 0,0245807 52,8852 0,000000 

MA(2) -0,493098 0,0199685 -24,6938 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 3008,48 

(C) S-curve trend = exp(7,92243 + -0,839363 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,7614 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 112,933 87,373 3,18398 0,0347183 -0,0219314 

(B) 1271,25 1066,37 42,5365 -3,12354E-12 -19,9932 

(C) 1296,96 1037,34 37,8734 258,834 -9,60976 

(D) 130,136 100,31 3,625 0,0354371 -0,145936 

(E) 120,184 93,6828 3,39532 0,0353928 -0,114605 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 112,933 OK OK *** OK *** 

(B) 1271,25 *** *** *** *** *** 

(C) 1296,96 *** *** *** *** *** 

(D) 130,136 ** *** *** OK *** 

(E) 120,184 *** ** *** OK *** 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model I, passes 3 tests.  Since one or more tests are statistically significant at the 95% or higher 
confidence level, you should seriously consider selecting another model.   
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Time Sequence Plot for Rn08OctNov
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Příloha 4   Výsledky programu StatGraphics pro Rn08Dec 
Data variable: Rn08Dec 

 

Number of observations = 401 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 75,2471  

MAE 58,3127  

MAPE 3,66439  

ME -4,03617  

MPE -0,335558  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,865665 0,0490464 17,6499 0,000000 

MA(1) 1,56812 0,0484568 32,3612 0,000000 

MA(2) -0,695028 0,0381081 -18,2383 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 1583,63 

(C) S-curve trend = exp(7,31557 + 1,6696 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,4733 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 75,2471 58,3127 3,66439 -4,03617 -0,335558 

(B) 407,045 242,211 13,7955 8,5336E-13 -4,43706 

(C) 432,52 207,348 11,2965 24,999 -1,55141 

(D) 77,2407 59,1013 3,71316 -8,09012 -0,568198 

(E) 78,6407 60,5133 3,79279 -8,14948 -0,584299 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 75,2471 OK OK OK OK *** 

(B) 407,045 OK *** *** *** *** 

(C) 432,52 OK *** *** *** *** 

(D) 77,2407 OK OK ** OK *** 

(E) 78,6407 OK ** ** OK *** 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model I, passes 4 tests.   
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Příloha 5   Výsledky programu StatGraphics pro Rn09JanFeb 
Data variable: Rn09JanFeb 

 

Number of observations = 1957 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 63,8755  

MAE 51,247  

MAPE 3,32778  

ME 0,898467  

MPE -0,0884929  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) -0,292284 0,524915 -0,556821 0,577647 

MA(1) 0,532014 0,529836 1,00411 0,315324 

 

Models 

(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 1546,59 
(C) S-curve trend = exp(7,34214 + -0,773604 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 

(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,203 

    Math adjustment:  
 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 63,8755 51,247 3,32778 0,898467 -0,0884929 

(B) 151,677 126,101 8,3196 -1,47717E-12 -0,993138 

(C) 147,915 123,298 8,08446 7,22995 -0,473551 

(D) 68,3052 54,7877 3,55998 0,345405 -0,121609 

(E) 63,9544 51,3376 3,33552 0,836942 -0,0950383 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 63,8755 OK OK * OK * 

(B) 151,677 OK *** *** *** OK 

(C) 147,915 OK *** *** *** ** 

(D) 68,3052 * OK *** OK OK 

(E) 63,9544 OK OK * OK * 

 

 

The StatAdvisor 
This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 
results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 
means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 3 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 

confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Příloha 6  Výsledky programu StatGraphics pro Rn09MarApr 
Data variable: Rn09MarApr 

 

Number of observations = 997 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 89,409  

MAE 68,9038  

MAPE 3,27531  

ME 3,85651  

MPE 0,00795656  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) -0,199414 1,23092 -0,162005 0,871297 

MA(1) 0,370018 1,23439 0,299758 0,764358 

MA(2) 0,094478 0,717078 0,131754 0,895174 

f 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 2136,67 

(C) S-curve trend = exp(7,6368 + -0,141524 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,442 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 89,409 68,9038 3,27531 3,85651 0,00795656 

(B) 577,852 419,149 19,2996 3,24663E-12 -6,03162 

(C) 581,622 406,58 18,1248 65,7372 -2,76776 

(D) 91,1694 70,3398 3,34403 3,56234 0,00289599 

(E) 89,3229 68,9146 3,27557 3,97376 0,0131393 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 89,409 OK OK *** OK OK 

(B) 577,852 *** *** *** *** *** 

(C) 581,622 *** *** *** *** *** 

(D) 91,1694 *** OK *** OK OK 

(E) 89,3229 OK OK *** OK OK 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model E.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 
the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 4 tests.   
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Příloha 7   Výsledky programu StatGraphics pro Rn09Apr 
Data variable: Rn09Apr 

 

Number of observations = 997 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 97,8933  

MAE 77,8891  

MAPE 2,67251  

ME 0,54107  

MPE -0,0296459  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,908544 0,0245884 36,9501 0,000000 

MA(1) 1,51928 0,0292304 51,9761 0,000000 

MA(2) -0,63773 0,0250884 -25,4194 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 2984,93 

(C) S-curve trend = exp(7,98056 + 0,00668678 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,5457 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 97,8933 77,8891 2,67251 0,54107 -0,0296459 

(B) 628,702 478,656 16,3913 -2,12094E-12 -4,13892 

(C) 632,005 475,008 15,9332 61,2285 -2,0027 

(D) 103,382 82,0712 2,79515 1,09667 -0,0532507 

(E) 103,616 82,7671 2,82532 1,20037 -0,0507013 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 97,8933 OK OK OK OK OK 

(B) 628,702 * *** *** *** *** 

(C) 632,005 OK *** *** *** *** 

(D) 103,382 OK OK *** OK OK 

(E) 103,616 OK OK *** OK OK 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 5 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 
confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Příloha8    Výsledky programu StatGraphics pro Rn09May 
Data variable: Rn09May 

 

Number of observations = 997 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 116,023  

MAE 89,2192  

MAPE 2,42532  

ME 1,33802  

MPE -0,00500341  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,903666 0,0244764 36,9199 0,000000 

MA(1) 1,5793 0,0274338 57,5678 0,000000 

MA(2) -0,692605 0,0237926 -29,1101 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 3723,7 

(C) S-curve trend = exp(8,21395 + -0,921992 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,5117 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 116,023 89,2192 2,42532 1,33802 -0,00500341 

(B) 659,077 494,567 13,7275 -1,03538E-12 -3,13715 

(C) 649,116 483,259 13,1429 55,0372 -1,4782 

(D) 122,404 94,0639 2,55252 2,93878 0,0111105 

(E) 123,079 94,0388 2,54846 2,97904 0,0108827 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 116,023 OK OK OK OK *** 

(B) 659,077 OK *** *** *** *** 

(C) 649,116 OK *** *** *** *** 

(D) 122,404 OK OK *** OK *** 

(E) 123,079 OK OK *** OK *** 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 4 tests.   
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Příloha8    Výsledky programu StatGraphics pro Rn09Jun 
Data variable: Rn09Jun 

 

Number of observations = 808 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 115,016  

MAE 92,3617  

MAPE 2,42123  

ME 1,69871  

MPE -0,00405867  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,83528 0,0425779 19,6177 0,000000 

MA(1) 1,48792 0,0412262 36,0917 0,000000 

MA(2) -0,634767 0,0295559 -21,4768 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 3852,74 

(C) S-curve trend = exp(8,25631 + -0,389728 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,4846 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 115,016 92,3617 2,42123 1,69871 -0,00405867 

(B) 332,431 263,639 6,92603 1,02994E-13 -0,754004 

(C) 326,532 259,046 6,77566 13,8598 -0,362785 

(D) 118,244 94,7927 2,48223 2,53034 -0,00237682 

(E) 119,254 95,9869 2,51252 2,78348 0,00123945 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 115,016 OK OK OK OK OK 

(B) 332,431 OK *** *** *** *** 

(C) 326,532 OK *** *** *** *** 

(D) 118,244 OK OK *** OK OK 

(E) 119,254 OK OK *** OK OK 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 
the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 5 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 

confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Příloha 10   Výsledky programu StatGraphics pro Rn09AugSep 
Data variable: Rn09AugSep 

 

Number of observations = 998 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 140,675  

MAE 110,68  

MAPE 2,08589  

ME 1,18248  

MPE -0,00321944  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,846514 0,0528743 16,0099 0,000000 

MA(1) 1,29217 0,0520652 24,8184 0,000000 

MA(2) -0,480196 0,029111 -16,4953 0,000000 

Models 

(A) ARIMA(1,1,2) 
(B) Constant mean = 5346,17 

(C) S-curve trend = exp(8,58318 + -0,570607 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 

(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,6543 
    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 140,675 110,68 2,08589 1,18248 -0,00321944 

(B) 546,563 443,427 8,39955 8,71857E-12 -1,05455 

(C) 534,009 432,847 8,14149 26,6999 -0,499271 

(D) 151,962 119,83 2,2552 2,4199 -0,00624918 

(E) 145,178 114,772 2,16715 1,93161 -0,0104647 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 140,675 OK OK * OK OK 

(B) 546,563 * *** *** *** *** 

(C) 534,009 * *** *** *** *** 

(D) 151,962 OK *** *** OK OK 

(E) 145,178 OK OK *** OK OK 

 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 
the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 4 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 

confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Příloha 11   Výsledky programu StatGraphics pro Rn09Sep 
Data variable: Rn09Sep 

 

Number of observations = 931 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 140,944  

MAE 112,327  

MAPE 2,24709  

ME 2,81556  

MPE 0,0210738  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,795869 0,051562 15,4352 0,000000 

MA(1) 1,27614 0,0501806 25,4309 0,000000 

MA(2) -0,513944 0,0294903 -17,4276 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 5092,51 

(C) S-curve trend = exp(8,52367 + -0,124669 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,6506 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 140,944 112,327 2,24709 2,81556 0,0210738 

(B) 829,568 696,765 13,759 -3,24233E-12 -2,56725 

(C) 832,374 686,21 13,3726 64,9591 -1,25597 

(D) 150,223 118,399 2,37477 5,8755 0,0468982 

(E) 147,433 117,271 2,35215 4,86879 0,0341365 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 140,944 OK OK OK OK OK 

(B) 829,568 * *** *** *** OK 

(C) 832,374 * *** *** *** OK 

(D) 150,223 OK *** *** OK OK 

(E) 147,433 OK * *** OK OK 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 5 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 
confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Time Sequence Plot for Rn09Sep
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Příloha 12   Výsledky programu StatGraphics pro Rn10FebMar 
Data variable: Rn10FebMar 

 

Number of observations = 819 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 66,027  

MAE 52,0492  

MAPE 3,20611  

ME 1,10352  

MPE -0,0779827  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) -0,299326 5,45671 -0,0548546 0,956249 

MA(1) 0,542776 5,45522 0,0994967 0,920739 

MA(2) 0,26602 4,70875 0,0564949 0,954942 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 1623,74 

(C) S-curve trend = exp(7,39409 + -0,34031 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,1482 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 66,027 52,0492 3,20611 1,10352 -0,0779827 

(B) 86,8208 68,3008 4,23067 7,95669E-13 -0,287571 

(C) 83,5222 65,9022 4,07006 2,15706 -0,132418 

(D) 71,1395 55,7493 3,42962 0,248053 -0,126453 

(E) 65,9761 52,0994 3,21041 0,995872 -0,0856008 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 66,027 OK OK OK OK ** 

(B) 86,8208 OK *** *** *** OK 

(C) 83,5222 OK *** *** *** * 

(D) 71,1395 OK OK *** OK * 

(E) 65,9761 OK OK OK OK ** 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model E.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 4 tests.   
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Příloha 13  Výsledky programu StatGraphics pro Rn10Apr 
Data variable: Rn10Apr 

 

Number of observations = 566 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 100,485  

MAE 79,1213  

MAPE 2,77912  

ME 0,572762  

MPE -0,0261219  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,891084 0,0348338 25,581 0,000000 

MA(1) 1,47831 0,0407739 36,2563 0,000000 

MA(2) -0,633939 0,0343729 -18,443 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 2855,47 

(C) S-curve trend = exp(7,94959 + -0,260944 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,5757 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 100,485 79,1213 2,77912 0,572762 -0,0261219 

(B) 441,339 310,397 10,4783 1,59242E-12 -2,03328 

(C) 440,615 300,578 10,0328 29,8231 -0,950785 

(D) 108,684 84,9566 2,95462 1,62234 -0,0400711 

(E) 108,111 84,6321 2,95674 1,26765 -0,0522987 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 100,485 OK OK * OK OK 

(B) 441,339 OK *** *** *** *** 

(C) 440,615 OK *** *** *** *** 

(D) 108,684 OK * *** OK OK 

(E) 108,111 OK OK *** OK OK 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 4 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 
confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Příloha 14  Výsledky programu StatGraphics pro Rn10May 
Data variable: Rn10May 

 

Number of observations = 516 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 149,214  

MAE 116,942  

MAPE 2,38494  

ME 0,967375  

MPE 0,0536054  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,953186 0,0185336 51,4302 0,000000 

MA(1) 1,47378 0,0368347 40,0105 0,000000 

MA(2) -0,614592 0,036009 -17,0677 0,000000 

 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 5126,84 

(C) S-curve trend = exp(8,48919 + -1,08969 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,7425 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 149,214 116,942 2,38494 0,967375 0,0536054 

(B) 2025,0 1687,47 33,6995 2,67825E-12 -13,2942 

(C) 2025,9 1570,7 29,2517 327,716 -5,74888 

(D) 185,092 143,657 2,85903 3,43264 0,00344753 

(E) 169,787 131,586 2,66064 2,55135 -0,00186002 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 149,214 OK OK OK OK *** 

(B) 2025,0 ** *** *** *** *** 

(C) 2025,9 ** *** *** *** *** 

(D) 185,092 OK *** *** * *** 

(E) 169,787 * OK *** OK *** 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 4 tests.   
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Time Sequence Plot for Rn10May
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Příloha 15   Výsledky programu StatGraphics pro Rn10AugSep 
Data variable: Rn10AugSep 

 

Number of observations = 861 
Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 141,876  

MAE 110,738  

MAPE 2,60057  

ME -0,208429  

MPE 0,0150353  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,896319 0,0218337 41,0521 0,000000 

MA(1) 1,349 0,0320388 42,1052 0,000000 

MA(2) -0,566933 0,029617 -19,1421 0,000000 

Models 

(A) ARIMA(1,1,2) 
(B) Constant mean = 4556,57 

(C) S-curve trend = exp(8,37189 + -0,0497525 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 

(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,7539 
    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 141,876 110,738 2,60057 -0,208429 0,0150353 

(B) 1616,32 1066,74 24,6357 -2,48342E-12 -10,6849 

(C) 1634,0 1040,89 22,8149 234,595 -4,98745 

(D) 172,648 133,448 3,16032 -1,72808 -0,161069 

(E) 157,697 121,986 2,86314 -1,25683 -0,121204 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 141,876 OK OK OK OK OK 

(B) 1616,32 ** *** *** *** *** 

(C) 1634,0 ** *** *** *** *** 

(D) 172,648 OK *** *** OK *** 

(E) 157,697 *** OK *** OK ** 

 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 
the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 5 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 

confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Time Sequence Plot for Rn10AugSep
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Příloha 16   Výsledky programu StatGraphics pro Rn10SepOct 
Data variable: Rn10SepOct 

 

Number of observations = 896 
1 missing values were replaced with estimates 

Start index = 1,0 

Sampling interval = 1,0 

 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 127,069  

MAE 99,9899  

MAPE 2,82376  

ME -1,13003  

MPE -0,0412674  

 

ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,865498 0,0260447 33,2312 0,000000 

MA(1) 1,39384 0,0312551 44,5955 0,000000 

MA(2) -0,608847 0,0273704 -22,2447 0,000000 

Models 
(A) ARIMA(1,1,2) 

(B) Constant mean = 3677,79 

(C) S-curve trend = exp(8,16821 + 0,733009 /t) 

(D) Simple moving average of 3 terms 
(E) Simple exponential smoothing with alpha = 0,6765 

    Math adjustment:  

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 127,069 99,9899 2,82376 -1,13003 -0,0412674 

(B) 941,625 827,002 25,3927 3,08579E-13 -7,79509 

(C) 948,911 822,323 24,3041 127,386 -3,94679 

(D) 143,418 115,123 3,33543 -3,8678 -0,237396 

(E) 137,709 108,482 3,09853 -2,88374 -0,189628 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 127,069 OK * * OK OK 

(B) 941,625 ** *** *** *** *** 

(C) 948,911 ** *** *** *** *** 

(D) 143,418 OK *** *** OK OK 

(E) 137,709 *** OK *** OK OK 

 
 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the models by pressing the 

alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the error statistics, the model with the smallest root 

mean squared error (RMSE) during the estimation period is model A.  The model with the smallest mean absolute error 

(MAE) is model A.  The model with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these 

results to select the most appropriate model for your needs. 

 
The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each model is adequate for 

the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails at the 95% confidence level.  Two *'s 

means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99,9% confidence level.  Note that the 

currently selected model, model A, passes 3 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher 
confidence level, the current model is probably adequate for the data.   
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Time Sequence Plot for Rn10SepOct
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