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Úvod

Tato práce pojednává o metodách pro odhad rozptylu šumu v pe-
riodických časových řadách. Původní motivace pochází z tech-
nických řad (kalibrace gyroskopu), především se tedy zaměříme
na „dlouhéÿ časové řady (řádově desetiticíce měření a více).
V první kapitole naleznete vysvětlení základních pojmů a me-

tod, se kterými budeme v následujícím textu pracovat.
Druhá kapitola popisuje navržené metody pro odhad rozptylu

šumu. Nejprve se zabýváme situací, kdy je známá velikost periody
časové řady. Následuje případ, kdy známe pouze úzký interval,
který obsahuje periodu. V další části počítáme odhad rozptylu
šumu při zcela neznámé periodě. Poté pracujeme s řadou, jejíž
měření jsou zaokrouhlena. A na závěr se situace ztíží tím, že pe-
riodická časová řada obsahuje navíc ještě trendovou složku.
Třetí kapitola se zabývá testováním navržených metod na da-

tech, zkoumá, jak jsou metody účinné pro řady s různými speci-
fickými vlastnostmi a popisuje postup výpočtu v prostředí R, [8].
Programy pro výpočet a vzorová data naleznete na přiloženém
CD.
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Kapitola 1

Základní pojmy a metody

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a metody, které se
v této bakalářské práci vyskytují. Jsou zde popsány časové řady
a jejich speciální případy, jako jsou pravidelné časové řady a pe-
riodické časové řady. Dále se v této části budeme věnovat dekom-
pozici časových řad, šumu, aproximaci pomocí splinů a spektrální
analýze. Při popisu pojmů v této kapitole jsem čerpala především
z knihy Brokwell a Davis [3].

1.1 Základní pojmy a metody

Časová řada je posloupnost pozorování, které byly naměřeny v ur-
čitých časových okamžicích. Jako příklad časové řady si uvedeme
zisk nějakého podniku za každý rok či naměřenou teplotu na ur-
čitém místě za jednotlivé dny.
Správně bychom měli rozlišovat mezi časovou řadou jako ná-

hodnou veličinou a její realizací. Ale v případech, že nebude hrozit
nebezpečí záměny, budeme v obou případech používat značení

y1, y2,. . ., yn, (1.1)

kde n je přirozené číslo udávající délku řady. A čas, kdy bylo
získáno měření yi, nám bude značit výraz ti pro i=1, 2,. . ., n.
Pro přehlednost je požadováno, aby platilo

t1 < t2 < . . . < tn.
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Pravidelná časová řada je speciální případ časové řady, kdy jsou
pozorování rozmístěna v čase pravidelně. Tedy platí pro všechna
i=1, 2,. . ., n-1:

ti+1= ti + δ,

kde δ je konstantní kladné číslo.

Dekompozice časových řad je metoda, kdy si jednotlivá pozoro-
vání řady rozepíšeme do více složek se specifickými vlastnostmi.
Tento rozklad nám pak může pomoci při dalším zkoumání časové
řady.
V této práci se budou nejčastěji vyskytovat časové řady, jejichž

hodnoty lze vyjádřit ve tvaru

yi = f(ti) + ei, i = 1, 2, ..., n. (1.2)

Zde f je neznámá spojitá hladká periodická funkce a řadu ei

(i=1, 2,. . ., n), tvoří nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny
(iid), které mají nulovou střední hodnotou a konstantní rozptyl.
Náhodné veličiny ei se nazývají šum a představují chybu měření.
Řadu, kterou můžeme vyjádřit ve výše zmíněném tvaru (1.2),

budeme nazývat periodická časová řada.

My v tomto textu budeme studovat případ, kdy měříme určitou
hodnotu v pravidelných časech, k dispozici máme poměrně velký
počet pozorování a měřená hodnota má periodické chování. Tedy
budeme pracovat s pravidelnou periodickou časovou řadou, jejíž
délka n je vysoké přirozené číslo.

Trend může být další složka v dekompozici časové řady. V knize
Cipra [4] nalezneme výstižný popis této složky:„Trend odráží dlou-
hodobé změny v průměrném chování časové řady (např. dlouho-
dobý růst nebo dlouhodobý pokles). Je možné si představit, že
trendová složka vzniká v důsledku působení sil, které systematicky
působí ve stejném směru.ÿ
U technických měření to může být například vychýlení gyro-

skopu způsobené vyšší teplotou.
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Spline smoothing (vyhlazení splinem) je metoda, kdy naměřené
hodnoty (y1, y2,. . ., yn) zatížené chybou chceme proložit aproxi-
mační funkcí g, přičemž uvažujeme funkce z nějaké dané rodiny,
nejčastěji kubické spliny.
Obvyklá míra, která udává jak přesně aproximuje funkce g

dané hodnoty, je reziduální součet čtverců chyb

n∑
i=1

(g(ti)− yi)2. (1.3)

Pokud nebudou požadovány žádné další vlastnosti pro funkci g,
může být výraz (1.3) minimalizován na nulu (a to pomocí funkce,
která prochází všemi body y1, y2,. . ., yn). Ale taková to funkce
nebude vhodná, neboť ve většině případů bude obsahovat příliš
mnoho prudkých lokálních změn. Spline smoothing má tedy dva
hlavní cíle, za prvé minimalizovat součet čtverců chyb a za druhé
se tato metoda snaží, aby výsledná aproximační funkce byla do-
statečně hladká. Je několik možností jak změřit lokální změny
funkce g, například pomocí druhé derivace. Tedy jako penalizaci
za „nehladkostÿ lze využít hodnotu výrazu∫

g′′(x)2dx.

Nyní definujme

Sλ(g) =
n∑

i=1

(g(ti)− yi)2 + λ

∫
g′′(x)2dx,

kde λ označuje smoothing parametr reprezentující poměr mezi
reziduální chybou a nerovností funkce g. Problém minimalizace
Sλ(.) přes všechny dvakrát diferencovatelné funkce z intervalu
(t1, tn) má jednoznačné řešení.
Detailnější popis metody spline smoothing naleznete v knihách

Green a Silverman [5] a Hastie a Tibshirani[6].

Spektrální analýza časových řad. Nechť máme časovou řadu yt,
kde t ∈ Z (v dalším textu budeme stručně psát yt). Tato řada je
rovnoměrně vyvážená (tzn. má konstantní rozptyl) kolem jedné
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hladiny (tzn. má konstantní střední hodnotu). Pokud závislost
mezi dvěma jednotlivými pozorováními je invariatní vůči posu-
nutí, tedy platí

cov(yr, ys) = cov(yr+d, ys+d) (1.4)

pro libovolné přirozené číslo d, nazýváme yt stacionární časovou
řadou.
Autokovarianční funkce γk stacionární časové řady yt je dána

předpisem

γk = cov(yt, yt+k), k = . . . ,−1, 0, 1, . . . .

Funkce γk je sudá (tzn. γk = γ−k), takže v jejím studiu se můžeme
omezit na k ≥ 0.
V tomto textu ale pracujeme s konečnými časovými řadami

tvaru (1.1). Pokud máme konečnou časovou řadu odhad autoko-
varianční funkce vypočítáme podle vzorečku

ck =
n−k∑
t=1

(yt − ȳ)(yt+k − ȳ)
n

, k = 1, 2, ..., n − 1, (1.5)

kde ȳ je odhad střední hodnoty

ȳ =
n∑

t=1

yt

n
. (1.6)

Nechť máme yt stacionární časovou řadu s nulovou střední hod-
notou, pak se její autokovarianční funkce γk dá vyjádřit ve tvaru

γk =
∫

π

−π

cos(ωk)dF (ω), k=0, 1,. . . , (1.7)

kde F (ω) je neklesající, zleva spojitá funkce, definovaná na in-
tervalu (−π, π) a taková, že F(−π) = 0, F(π) = var(yt). Přitom
F (ω) je jednoznačně určena a nazýváme ji spektrální distribuční
funkcí stacionární řady yt.
My budeme v následující metodě využívat především spekt-

rální hustotu f(ω), která existuje pokud je funkce F (ω) absolutně
spojitá. Spektrální hustotu získáme ze vztahu
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dF (ω) = f(ω)dω.

Spektrální hustota určuje intenzitu, s jakou se periodická složka
vyskytuje v časové řadě. Když spektrální hustotu dosadíme do vzo-
rečku (1.7), vyjde nám rovnost

γk =
∫

π

−π

cos(ωk)f(ω)dω, k=0, 1, 2,. . . .

Pokud tuto rovnici vynásobíme číslem 1

π
, dostaneme Fourierovu

transformaci funkce f(ω). Můžeme pak použít inverzní Fourierovu
transformaci k vyjádření spektrální hustoty pomocí autokovari-
anční funkce:

f(ω) =
1
2π

∞∑
k=−∞

γk cos(ωk). (1.8)

Tento článek týkající se spektrální analýzy časových řad byl
opravdu jen letmé nahlédnutí do dané problematiky. Detailnější
popis, důkazy tvrzení či osvětlení teorie pomocí příkladů nalez-
nete například v knihách Anděl [1] a Cipra [4].
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Kapitola 2

Odhad rozptylu šumu

Tato kapitola popisuje metody, které se snaží co nejpřesněji od-
hadnout rozptyl šumu u periodické časové řady. Budeme postu-
povat od nejjednodušších případů, které budeme postudpně zo-
becňovat.
Začneme s případem, kdy známe velikost periody funkce f

z rovnice (1.2). V další části nebude zadána délka periody, ale jen
úzký interval do kterého perioda spadá. Poté budeme odhadovat
rozptyl šumu při zcela neznámé periodě. V následující podkapi-
tole nám výpočet ztíží zaokrouhlená veličina měření. A nakonec
budeme pracovat s řadou, která ještě navíc obsahuje trendovou
složku.

2.1 Známá perioda

Nyní jsme v situaci, kdy máme zadanou periodickou časovou řadu,
známe její délku periody a naším úkolem je odhadnout rozptyl
šumu. Víme, že jednotlivá pozorování časové řady jsou složena
z periodické (hladké spojité) funkce f a šumu. Naším cílem tedy
nyní bude najít první složku (tzn. periodickou funkci f), protože
pokud známe tuto funkci, již snadno dopočítáme z rovnice (1.2)
velikost šumu a následně i jeho rozptyl.
K nalezení periodické funkce použijeme metodu spline smoo-

thing. Neboť víme, že funkce f je periodická, můžeme se omezit
jen na interval (0,p), kde p značí délku dané periody. Pro přes-
nější aproximaci si tedy všechny měření „vložímeÿ do intervalu
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(0,p), neboli provedeme operaci

Ti= ti mod p, i = 1, 2, ..., n.

A dále pracujeme s hodnotami Ti namísto ti.
Po této úpravě dostaneme bodový graf se souřadnicemi (Ti, yi),

kde i=1, 2,. . ., n. Na tento bodový graf aplikujeme výšše po-
psanou metodu spline smoothing. Výsledná funkce g je pro nás
dobrým odhadem pro funkci f, protože má vlastnost hladkosti
a spojitosti a aproximuje jednotlivá pozorování. Našli jsme tedy
odhad funkce f a zbývá už jen vypočítat odhad rozptylu šumu.
Odhad rozptylu šumu vypočítáme podle vzorečku pro střední

čtvercovou chybu MSE (Mean Squared Error) tvaru

1
n

n∑
i=1

(g(Ti)− yi)2. (2.1)

2.2 Známý úzký interval, do kterého perioda
spadá

Je dána periodická časová řada, jejíž periodu neznáme. Ale urči-
tým způsobem získáme interval, do kterého perioda spadá. U jed-
nodušších periodických časových řad můžeme takový interval na-
jít samy, pouze si vykreslíme graf a odhadneme velikost periody.
Ale tento postup nelze praktikovat u všech periodických časo-
vých řad. Jiné metody pro nalezení úzkého intervalu si popíšeme
v následující podkapitole.
Známe tedy interval, který obsahuje periodu. Naším úkolem

bude najít skutečnou hodnotu periody a tím problém převedeme
na předchozí případ, který máme již vyřešený.
Budeme tedy hledat takovou periodu, která minimalizuje roz-

ptyl čtverců chyb. To můžeme udělat s využitím standardního
numerického softwaru, například funkce optimize z prosředí R,
[8].
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Pokud již známe velikost periody, použijeme pro výpočet od-
hadu rozptylu šumu postup z podkapitoly 2.1.

2.3 Neznámá perioda

V této části bude naším cílem odhadnout rozptyl šumu periodické
časové řady, u které nemáme zadanou délku periody. Nejjedno-
dušším řešením bude převést úlohu na případ, kdy známe interval
obsahující periodu.
K řešení úlohy využijeme teorii spektrální analýzy časových

řad, která pomáhá najít významné periodické složky v dané ča-
sové řadě. V minulé kapitole byla tato teorie stručně popsána.
Naším úkolem tedy bude najít úzký interval, který obsahuje

periodu, a pak už jen stačí použít řešení z podkapitoly 2.2. K nale-
zení intervalu využijeme spektrální hustotu, neboť její maximum
se nachází v bodě nejvýznamnější frekvence (1/perioda) časové
řady.
Abychom mohli vypočítat spektrální hustotu, musíme nejprve

ověřit podmínky její existence. Za prvé se požaduje nulová střední
hodnota. To zajistíme jednoduchým předefinováním časové řady a
to tak, že od jednotlivých měření odečteme odhad střední hodnoty
(viz vzorečk (1.6)):

ẏi = yi − ȳ, i=0, 1, 2,. . ., n.

Tato nová periodická časová řada, s kterou budeme dále pracovat,
má stejnou hodnotu periody jako řada původní a zároveň nulo-
vou střední hodnotu. Dále potřebujeme ověřit stacionaritu časové
řady. My v tomto textu pracujeme s řadou tvaru (1.2), kde šum
tvoří nezávislé náhodné veličiny ei, i=1, 2,. . ., n. Z toho plyne, že
jednotlivá pozorování yi, i=1, 2,. . ., n jsou také nezávislá, tedy
kovariance mezi libovolnými dvěma měřeními je nulová. Platí

cov(yr, ys) = 0, ∀r, s ∈ {1, 2, ..., n}, r 6= s.

Tato rovnost nám dává platnost vztahu (1.4) a tím pádem i staci-
onaritu časové řady. Nyní víme, že podmínky existence spektrální
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hustoty jsou splněny. A můžeme se bez obav pustit do jejího vý-
počtu, ke kterému použijeme vzorce (1.5) a (1.8).
V tuto chvíli známe odhad spektrální hustoty časové řady

pro různé frekvence, která nese informaci s jakou intenzitou je
daná frekvence zastoupena v periodické časové řadě. Provedeme
intervalový odhad o spolehlivosti 0,95, kterým zjistíme dolní hod-
notu intenzity. Frekvence, které mají intenzitu větší než je tento
dolní odhad, s 95% pravděpodobností pokryjí skutečnou hodnotu
frekvence. Výpočet dolní hranice intezity v programu R, [8] se
provede následně:

sp<-spectrum(y) #spektrální hustota

tail <- (1 - 0.95)

df <- sp$df

upper.quantile <- 1 - tail * pchisq(df, df,

lower.tail = FALSE)

lower.quantile <- tail * pchisq(df, df)

conf.lim<-1/(qchisq(c(upper.quantile,lower.quantile),

df)/df)

conf.y <- (max(sp$spec)/conf.lim[2])*conf.lim[1]

# dolní hranice intezity

Teorii, na které je založen tento výpočet, obsahuje kniha Bloom-
field [2].
Následně nalezneme všechny frekvence, které májí intenzitu

větší než je dolní hranice intenzity. Ale mezi těmito frekvencemi se
mohou vyskytnout i nějaké osamocené hodnoty, proto vybereme
pouze nejdelší posloupnost těchto frekvencí. Dostaneme tak po-
sloupnost frekvencí, jejíž krajní body si označíme α a β. Již zbývá
jen přepočítat krajní body posloupnosti z frekvence na hodnotu
periody. To provedeme tak, že vypočítáme převrácenou hodnotu
frekvence a tu vynásobíme vzdáleností jednotlivých pozorování:

a =
δ

α
,

b =
δ

β
,
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kde δ = ti+1 − ti (tedy čas mezi jednotlivými měřeními). Tímto
výpočtem dostáváme interval (a, b), který překrývá délku peri-
ody, a nacházíme se tedy ve stejné situaci jako v části 2.2, jejíž
řešení již známe.

2.4 Měřená veličina je zaokrouhlena

V této části se nám podmínky pro nalezení odhadu rozptylu šumu
ztíží ještě tím, že měřená veličina bude zaokrouhlena.
Zaokrouhlovací chybu v i-tém měření si označme ri. Nás ale

zajímá pouze rozptyl šumu a nikoli i rozptyl zaokrouhlovací chyby.
Budeme se tedy snažit objevit rozptyl náhodné veličiny ri, k tomu
nám pomůže následující úvaha.
Zaokrouhlování si můžeme představit tak, že pozorování mě-

říme na stupnici, která je rozdělena na dílky. Při určování hod-
noty jednotlivého měření zapíšeme nejbližší celý dílek stupnice.
Pokud je dílek měřítka dostatečně malý, můžeme předpokládat,
že náhodné veličiny ri (i = 1, 2, ..., n) mají rovnoměrné rozdělení
a nezávisí na funkci f(t). Jednotlivá pozorování mají tedy pak
tvar

yi=f (ti) + ei+ ri, i=1, 2,. . ., n.

S těmito předpoklady už jen stačí spočítat rozptyl předchozími
metodami a odečíst od něj rozptyl rovnoměrného rozdělení. Tento
rozptyl vypočítáme pomocí vzorečku:

var ri =
η2

12
, (2.2)

kde η je velikost jednoho dílku stupnice vydělená dvěma.

2.5 Trend

V této podkapitole budeme řešit problém, kdy jednotlivá pozoro-
vání časové periodické řady obsahují kromě periodické funkce a
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náhodné chyby ještě trendovou složku. V této práci budeme pra-
covat se speciálním případem trendu a to s trendem v podobě
lineární funkce, která prochází počátkem, tedy s funkcí tvaru

h(t) = K × t, K ∈ R.

Pozorování se tedy nyní dají rozložit na tři složky

yi = f(ti) + h(ti) + ei, i = 1, 2, ..., n. (2.3)

Nechť máme tedy zadanou periodickou časovou řadu, jejíž po-
zorování jsou tvaru (2.3), a neznáme délku periody ani směrnici
trendu. Princip řešení této úlohy bude stejný jako u předešlých
podkapitol. Cílem bude problém zjednodušit a převést na již vy-
řešenou úlohu. Jinými slovy snažíme se nyní odstranit trendovou
složku a tím se dostat do situace, jejíž řešení již známe.
Nechť počet pozorování periodické časové řady je n. Vezmeme

si prvních ⌊n/50⌋ měření a stejný počet měření z druhého konce
časové řady a v každé podmnožině vypočítáme odhad střední hod-
noty dle vzorce (1.6). Označme si výsledky Ȳ1 a Ȳ2. A nyní nás
zajímá vzdálenost středů těchto množin. Neboť naše periodická
časová řada je pravidelná, stačí najít t s indexem k = ⌊n/100⌋
a l = ⌊n − n/100⌋. A odhad směrnice trendu vypočítáme podle
vzorečku

K =
Ȳ2 − Ȳ1
tl − tk

.

Když známe směrnici trendu, odečteme od všech pozorování tren-
dovou složku. Dostali jsme se tedy k úloze, kdy neznáme délku
periody. A řešení tohoto problému popisuje podkapitola 2.3.
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Kapitola 3

Výpočet odhadu rozptylu šumu

V této kapitole si popsané metody vyzkoušíme na různých datech.
Budeme pracovat s pěti časovými periodickými řadami, které
jsou „našeho typuÿ, neboli dají se rozepsat do tvaru (1.2). Tyto
řady jednodušše označíme řada č.1, řada č.2, řada č.3, řada č.4 a
řada č.5.
Podrobný postup pro výpočet odhadu rozptylu šumu si po-

píšeme pro řadu č.1 (pro ostatní řady je výpočet analogický).
Na závěr si uvedeme výsledky pro jednotlivé řady a porovnáme je
se skutečnou velikostí rozptylu šumu. Výpočty jsou realizovány
v prostředí R, [8]. Pro práci s tímto softwarem jsem využívala
především knihu Venables a Ripley [7].
Hodnoty časových řad a navržené programy pro výpočetní pro-

středí R jsou k dispozici na přiloženém CD.

3.1 Výpočet

Budeme pracovat s pravidelnou periodickou časovou řadou č.1,
která má 100 000 pozorování, její periodická funkce je sinus (peri-
oda 2π) a šum má normální rozdělení s rozptylem 0,005. Pro před-
stavu si můžete prohlédnout dva grafy. Obrázek 3.1 ukazuje prv-
ních 500 pozorování řady č.1 vykreslených do bodového grafu.
Na dalším obrázku 3.2 je stejná řada „zhuštěnáÿ do intervalu
(0, 2π) a červenou barvou je zde vyznačena aproximační funkce.
Podle popsaných metod ve druhé kapitole budeme počítat od-

had rozptylu šumu pro řadu č.1. K práci využijeme program R, [8].
Abychom s daty mohli pracovat, je nejprve nutné si je načíst. Po-
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Obrázek 3.1: Bodový graf řady č.1 (prvních 500 pozorování)
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Obrázek 3.2: Graf řady č.1 „zhuštěnýÿ do intervalu (0, 2π) a proložený apro-
ximační funkcí
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kud máte soubor rada1.txt uložený například ve složce D:\data,
použijeme pro načtení dat tyto příkazy

data<-read.table(’D:\\data\\rada1.txt’,header=TRUE)

t<-data$x

y<-data$y.

Známá perioda
Pokud jsme v situaci, kdy známe délku periody (tedy v tomto
případě 2π), budeme postupovat podle podkapitoly 2.1. Všechny
hodnoty řady „zhustímeÿ do intervalu (0, 2π), pomocí metody
spline smoothing najdeme vhodnou aproximační funkci (viz ob-
rázek 3.1) a na závěr vypočítáme odhad rozptylu šumu podle
vzorečku (2.1).

Pro výpočet ve statistickém softwaru použijeme následující
funkci, kde t je vektor časů měření, y vektor hodnot měření a
per značí délku periody:

rozptyl<-function(per,t,y)

{tt<-t%%perioda # "zhuštění"

smf<-smooth.spline(y~tt) # aproximace

sum((fitted(smf)-y)^2)/length(y)} # výpočet rozptylu

Výpočtem obdržíme výsledek 0,004986319.

Známý úzký interval
Nyní přejdeme na druhý případ, kdy známe úzký interval, do kte-
rého perioda spadá. Hrubý odhad pro periodu najdeme například
tak, že si do grafu vyneseme jen prvních 150 hodnot.
Z obrázku 3.3 vidíme, že délka periody se pohybuje mezi hod-

notami 6 a 6,7. Interval, který jistě obsahuje periodu, je v tomto
případě tedy [6; 6,7].
Pro odhalení periody využijeme postup odvozený v podkapi-

tole 2.2, neboli budeme minimalizovat součet čtverců chyb. A
k tomu nám poslouží funkce rozptyl z předešlé části textu, která
vypočítá odhad rozptylu šumu při dané periodě per. Na funkci
rozptyl budeme pohlížet jako na funkci jedné proměnné per
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Obrázek 3.3: Prvních 150 hodnot řady č.1 v bodovém grafu

z intervalu [6; 6,7] a hodnoty t a y budou pevné. Pomocí funkce
optimize z prostředí R, [8], nalezneme její minimum a získáme
tak hledanou délku periody. A pokud periodu známe, stačí už jen
zavolat funkci rozptyl z předešlého řešení.

Úlohu řeší tato funkce, kde h.mez a d.mez značí horní a dolní
hranici intervalu:

rozptyl.znam.int<-function(h.mez,d.mez,t,y)

{p<-optimize(rozptyl,c(h.mez,d.mez),maximum=FALSE,

tol=0.00001,x=t,y=y)$minimum

# nalezení minima funkce rozptyl přes interval

(h.mez,d.mez), s krokem 0.00001

rozptyl(p,t,y)}

Řešení funkcí rozptyl.znam.int nám dá výsledek 0,004978309.

Neznámá perioda
Zde budeme postupovat dle popisu z podkapitoly 2.3. Pro vý-
počet spektrální hustoty nám poslouží příkaz spectrum z pro-
gramu R, [8]. Poté nalezneme dolní hranici intenzity a najdeme
nejdelší podposloupnost frekvencí, které mají intenzitu větší než
je vypočítaná dolní hranice. Nakonec přepočítáme krajní body
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této podposloupnosti na velikost periody a získáme tak interval,
který obsahuje skutečnou periodu. A nyní už jen stačí zavolat
funkci rozptyl.znam.int z předešlé části textu.

Pro výpočet použijeme funkci:

nejdelsi.posloupnost<-function(v)

{ max.pos<-NULL

pom<-c(v[1])

for(i in 2:length(v))

{if ((v[i-1]+1)==v[i]) pom<-c(pom,v[i])

# posloupnost nepřerušena

else

# posloupnost přerušena

{if (length(max.pos)<length(pom)) max.pos<-pom

pom<-c(v[i])

}

}

if(length(max.pos)==0) max.pos<-v

max.pos

}

rozptyl.neznam.per<- function(t,y)

{ sp<-spectrum(y)

tail <- 0.05

df <- sp$df

upper.quantile <- 1 - tail * pchisq(df, df,

lower.tail = FALSE)

lower.quantile <- tail * pchisq(df, df)

conf.lim<-1/(qchisq(c(upper.quantile,

lower.quantile), df)/df)

conf.y<-(max(sp$spec)/conf.lim[2])*conf.lim[1]

# dolní hranice

v<-nejdelsi.posloupnost(which(sp$spec>conf.y))

# nalezneme nejdelší podposloupnost

vzd<-t[2]-t[1] # velikost dílku

a<-1/sp$freq[v[length(v)]]*vzd

b<-1/sp$freq[v[1]]*vzd
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# přepočítání frekvencí na periody

if (a>b) rozptyl.znam.int(a,b,t,y)

else rozptyl.znam.int(b,a,t,y)

}

Dostaneme výsledek 0,004977565

Měřená veličina je zaokrouhlena
Nyní nebudeme pracovat s řadou č.1, protože její hodnoty nejsou
zaokrouhleny. Ale vytvoříme si řadu č.1-Z tím, že hodnoty řady č.1
zaokrouhlíme na tři desetinná místa. K tomu nám poslouží příkaz:

y<-round(y,3).

Předpoklad dostatečně malého dílku je splňen, neboť v na-
šem případě má jeden dílek velikost 0,001. Pro řešení využijeme
metodu popsanou v podkapitole 2.4. Vypočteme rozptyl funkcí
rozptyl.neznam.per a odečteme od něj rozptyl rovnoměrného
rozdělení podle vzorečku (2.2), kde η je délka intervalu rovnoměr-
ného rozdělení neboli polovina dílku stupnice (v našem případě
0,001/2).

K řešení problému poslouží následující funkce, kde d je pro-
měnná pro délku jednoho dílku:

rozptyl.zaokrouhleni<-function(d,t,y)

{ rozptyl.neznam.per(t,y)-((d/2)^2)/12}

Výsledný odhad pro rozptyl šumu, pokud máme měřenou veličinu
zaokrouhlenou, je 0,004977651.

Trend
I v tomto případě musíme řadu č.1 upravit. K hodnotám řady č.1
přičteme funkci h(t) = (1/100) × t a dostaneme novou časovou
řadu, s kterou budeme dále pracovat.

Dle podrobného popisu v podkapitole 2.5 naprogramuje funkci:

trend<-function(t,y)

{y1<-y[1:(length(y)%/%50)]
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y2<-y[(length(y)-(length(y)%/%50)+1):length(y)]

# vybereme pdomnožiny ze začátku a konce časové řady

K<-(mean(y2)-mean(y1))/(t[length(t)-length(y)%/%100]

-t[length(y)%/%100]) # výpočet směrnice

y<-y-K*t # odečtení trendu

rozptyl.neznam.per(t,y)

}

A získáme výsledek 0,004977808.

Odhady rozptylu šumu pro řadu č.1, které jsme získali odvoze-
nými metodami, se tedy vcelku dobře blíží skutečnému rozptylu
šumu 0,005.

3.2 Výsledky

V této části aplikujeme popsané metody pro odhad rozptylu šumu
na čtyři různé periodické časové řady typu (1.2). Všechny tyto ča-
sové řady mají 100 000 pozorování, jejich skutečný rozptyl nabývá
hodnoty 0,005 a kromě řady č.5 mají šum s normálním rozděle-
ním. Nyní si u každé řady popíšeme její další vlastnosti, kterými
se liší od ostatních. Pokud budeme mluvit o periodické funkci ča-
sové řady, máme na mysli funkci f ze vzorečku (1.2).

Řada č.2 má délku periody 2π a nespojitou periodickou funkci
(obrázek 3.4).

Řada č.3 má délku periody 2π a její periodická funkce nemá
ve všech bodech první derivaci (obrázek 3.5).

Řada č.4 má délku periody 7Π/2 a její periodická funkce má
na intervalu (0, 7Π/2) předpis xcos(x)/7, poté se periodicky opa-
kuje. Funkci přibližuje obrázek 3.6, kde vidíme, že funkce není
prostá na žádném intervalu délky 7Π/4 (neboli na intervalu délky
perioda/2).
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Obrázek 3.4: Periodická funkce řady č.2

Řada č.5 má délku periody 2π, periodickou funkci sinus a šum
má rovnoměrné rozdělení.

Výsledky pro jednotlivé řady naleznete v tabulce 3.1, kde první
sloupeček označuje situaci, v jaké odhad rozptylu počítáme. Tedy
v případě 2.1 známe periodu, 2.2 známe jen úzký interval, 2.3 ne-
známe periodu, u 2.4 je měřená veličina zaokrouhlena a v situaci
2.5 hodnoty obsahují trendovou složku.

případ řada č.2 řada č.3 řada č.4 řada č.5
2.1 0,005267312 0,004983362 0,004985795 0,004944058
2.2 0,005268396 0,004978562 0,004985738 0,004939012
2.3 0,005268861 0,004978562 0,1404924 0,004937811
2.4 0,00527348 0,004978581 0,1404933 0,004937814
2.5 0,005259363 0,004978539 0,1404926 0,004937806

Tabulka 3.1: Odhad rozptylu šumu časových řad

Výsledky pro řadu č.3 a č.5 vcelku dobře odpovídají skuteč-
nému rozptylu šumu. Tedy naše metody pro odhad rozptylu šumu
lze využít pro řady, jejichž periodická funkce nemá první derivaci
v konečném počtu bodů. Pak jsme si také ověřili, že popsané po-
stupy správně fungují pro řady, jejichž šum má normální nebo
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Obrázek 3.5: Periodická funkce řady č.3
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Obrázek 3.6: Periodická funkce řady č.4
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rovnoměrné rozdělení (tedy pro dvě často používaná rozdělení).
Ale pokud se na výsledky podíváme pozorněji, zjistíme, že u řad,
jejichž šum má normální rozdělení (řada č.1 a řada č.3), je odhad
o trochu přesnější než u řady č.5, kde je šum rovnoměrně rozdě-
lený. Tedy metody v této práci se více hodí na časové periodické
řady s normálně rozděleným šumem.
Odhady rozptylu šumu pro řady č.2 a č.4 jsou nepřesné a

u řady č.4 se dokonce tři výsledky liší o dvě desetinná místa.
U řady č. 2 nefunguje aproximace splinem (funkce není spojitá) a
u řady č.4 selže algortimus na hledání přibližného intervalu. Me-
tody jsou tudíž nevhodné pro řady s nespojitými periodickými
funkcemi. A dále náš postup pro odhad rozptylu šumu nevyho-
vuje řadám, jejichž periodická funkce není prostá na intervalu
perioda/2. Neboli aby jsme mohli použít popsané metody, musí
existovat úsek dlouhý perioda (označme si jej (a, b)) tak, že peri-
odická funkce f je prostá na intervalech

(a, a+ b−a

2
) a (a+ b−a

2
, b).

Ještě si také můžeme povšimnout, že u řad (č.1, č.3 a č.5),
jejichž výsledky považujeme za přijatelné, vyšel odhad rozptylu
šumu vždy o trochu menší než skutečný rozptyl. To je způsobené
tím, že při prokládání splinem minimalizujeme střední čtvercovou
chybu. Tedy následným výpočtem obdržíme menší odhad roz-
ptylu šumu, než jaká je skutečná hodnota. Tato chyba ale klesá
s délkou řady a my předpokládáme, že počet pozorování je dosta-
tečně vysoký (u technických řad jsme obvykle limitováni pouze
velikostí paměti počítače).
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