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Abstrakt

Vyhodnocování dat v kapilární zónové elektroforéze obvykle zahrnuje mnoho kroků, které 

vyžadují využití několika různých softwarů. Kromě vyhodnocení samotných 

elektroforeogramů je obvykle cílem získaná data dále zpracovávat, například fitováním 

vhodnou regresní funkcí za účelem získání fyzkálně-chemických parametrů separace (např. 

konstant stability komplexu analytu s přidaným komplexujícím činidlem). Důležitá je také 

znalost přesnosti takového vyhodnocení (tj. chyby se kterou byly parametry stanoveny).

V rámci této práci byly implementovány nové části programu Eval, který původně sloužil 

pouze k vyhodnocování elektroforeogramů. Nově byla do programu přidána funkce 

automatického proložení píku analytu Haarhoff-van der Lindeho funkcí, která je řešením 

rovnice kontinuity v kapiláře při použití Diracovy funkce jako počáteční podmínky.

Velice častým jevem v kapilární elektroforéze je použití kompletačních činidel za účelem 

zlepšení separace. Z fyzikálně-chemického hlediska nás zajímají parametry, které tuto 

komplexaci charakterizují. Proto byla do programu Eval přidána možnost fitovat získané 

závislosti mobility na koncentraci komplexující látky rovnicí rektangulární hyperboly a pro 

získané regresní parametry vykreslit profilové diagramy, ze kterých je možné odečíst 

konfidenční interval na libovolné hladině spolehlivosti. Takto je možné fitovat i dvě série 

dat zároveň, což je výhodné např. v případě chirálních separací. 

Pomocí programu Eval bylo vyhodnoceno několik již dříve zpracovaných měření, a pro 

tato data byly stanoveny konstanty stability a další parametry komplexace. Výsledky 

stanovené programem Eval se shodují s výsledky získanými při vyhodnocení programy 

Origin a statistickým softwarem R. Pro stanovené parametry byly navíc získány 95% 

intervaly spolehlivosti, které u komplikovanějších vyhodnocení nebyly předtím  

k dispozici.
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Abstract

Evaluating data in capillary zone electrophoresis usually involves many steps that require 

using several different programmes. Apart from evaluating the electrophoreogram itself, it 

is usual to process the obtained data in some other way. For example, a suitable model is fit 

to the data in order to obtain physical and chemical parameters of the separation (e.g. 

stability constant in case of complexation). It is also important to know the accuracy of the 

evaluation (the calculation error).

In this work, new parts of the Eval programme, originally developed for electrophoreogram 

evaluation, were implemented. The programme now automatically estimates the Haarhoff-

van der Linde function (solution of continuity equation in capillary) parameters for analyte 

peak.

Complexing agents are often used to improve the separation in the capillary zone 

electrophoresis. Complexation in the capillary can be described by its physical and 

chemical parameters. A new part was added to the Eval programme that allows the user to 

fit a rectangular hyperbole function to the obtained data. Thus, the regression parameters of 

this dependence can be gained. The programme can also draw profile diagrams for these 

parameters, from which the confidence intervals can be read. An option that allows two 

dependencies to be fitted at once is also included. This is convenient for example in the 

case of chiral separations.

The Eval programme was used to evaluate several measurements which were already 

evaluated earlier. Stability constants and other complexation parameters were gained for 

these data. Eval results agreed with the results obtained by Origin software, or R statistical 

software. Also the 95% confidence intervals were gained for complexation parameters that 

were not available for some of the data before.
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Použité zkratky a symboly

6-S-β-CD heptakis(6-O-sulfo)-β-cyklodextrin, sodná sůl

ai aktivita i-tého analytu

a0 plocha HVL píku

a1 střed píku Gaussovské složky HVL píku

a2 směrodatná odchylka Gaussovské složky HVL píku

a3 míra nelinearity HVL píku

a3δ míra nelinearity normovaného HVL píku

a vektor regresních parametrů

α pomocná matice v metodě nejmenších čtverců

ACE afinitní kapilární elektroforéza (affinity capilary electrophoresis)

BGE základní elektrolyt (background electrolyte)

β pomocný vektor v metodě nejmenších čtverců

c molární koncentrace

c° standardní molární koncentrace

CE kapilární elektroforéza (capillary electrophoresis)

CZE kapilární zónová elektroforéza (capillary zone electrophoresis)

D Hessián

δ pomocná matice v metodě nejmenších čtverců

E velikost intenzity elektrického pole

EMD elektromigrační disperze

EOF elektroosmotický tok (electroosmotic flow)

f pomocná proměnná v odhadu regresních parametrů

fq
-1 funkce určující a3δ parametr HVL funkce

FA frontální analáza (frontal analysis)

FA pomocná proměnná v odhadu regresních parametrů

FB pomocná proměnná v odhadu regresních parametrů

γi aktivitní koeficient i-tého analytu

HDM Hummel-Dreyerova metoda

HVL Haarhoffova – Van der Lindeho funkce

H0 nulová hypotéza

HA alternativní hypotéza
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χ2 chi kvadrát

I iontová síla

K rovnovážná konstanta

K' zdánlivá rovnovážná konstanta

Kα koeficient určující a1 parametr HVL funkce

κ vodivost BGE

Lα koeficient určující a2 parametr HVL funkce

lD délka kapiláry k detektoru

lT celková délka kapiláry

λ tlumící faktor v metodě nejmenších čtverců

Malt-β-CD 6-O-α-maltosyl-β-cyclodextrin

μi elektroforetická mobilita i-tého analytu

μeff, i efektivní elektroforetická mobilita i-tého analytu

μEOF mobilita elektroosmotického toku

OOP objektově orientované programování (object oriented programming)

P pravděpodobnost

p pomocná matice v metodě nejmenších čtverců

POD označení druhu datového typu v C++ (plain old data)

RSS residuální součet čtverců (residual sum of squares)

STL standardní knihovna jazyka C++ (standard template library)

Si relative velocity slope i-tého analytu

S2 residuální rozptyl

S-β-CD komerčně dostupný sulfatovaný β-cyklodextrin, sodná sůl

σ směrodatná odchylka

t migrační čas

t vektor parametrů při výpočtu τj

τj pomocná veličina při stanovení intervalu spolehlivosti

ta, n a% kvantil Studentova rozdělení o n stupních volnosti 

TD dolní mez intervalu spolehlivosti

TH horní mez intervalu spolehlivosti

TUSP parametr asymetrie píku (tailing factor)

TM-β-CD heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin

tEOF migrační čas EOF
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U elektrické napětí

qαβ asymetrie HVL píku

v migrační rychlost iontu

w šířka píku

xi molární zlomek i-tého analytu

XA pomocná proměnná v odhadu regresních parametrů

XB pomocná proměnná v odhadu regresních parametrů

y pomocná matice v metodě nejmenších čtverců
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1 Teoretický úvod

1.1 Kapilární zónová elektroforéza

1.1.1 Základní pojmy

Kapilární zónová elektroforéza (capillary zone electrophoresis, CZE) je elektromigrační 

separační metoda, tedy metoda založená na rozdílné pohyblivosti odlišných iontů ve 

vnějším elektrickém poli, při které dochází k rozdělení iontů v roztoku typicky v křemenné 

kapiláře. CZE patří mezi hojně využívané analytické separační metody, její výhodou je 

minimální spotřeba vzorku a poměrně vysoká citlivost. 

Základní charakteristikou analytů v elektromigračních metodách je elektroforetická 

mobilita μ, definovaná jako:

� = 	
�

�
(1)

kde v je rychlost iontu a E je intenzita vnějšího elektrického pole.

Elektroforetická mobilita iontu je jeho kvalitativní charakteristikou pro dané prostředí 

a teplotu. U slabých elektrolytů je mobilita navíc závislá na stupni disociace. Mobilita 

vztažená kromě teploty i k pH a iontové síle roztoku se označuje jako efektivní mobilita 

μeff.

Separace se provádí v kapiláře naplněné základním elektrolytem (background electrolyte, 

BGE). Vzorek obsahující analyt(y) je nadávkován na začátek kapiláry jako úzká zóna, 

jednotlivé ionty se poté začnou pohybovat v závislosti na intenzitě vnějšího elektrického 

pole. Každý ion se v kapiláře pohybuje jako zóna, která se postupem času rozšiřuje vlivem 

difúze, případně dalších efektů. U výstupního konce kapiláry je umístěn detektor (nejčastěji 

fotometrický nebo vodivostní) který zaznamenává průchod jednotlivých zón.
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Elektroosmotický tok

Elektroosmotický tok (electroosmotic flow, EOF) vzniká v kapiláře působením 

stejnosměrného elektrického pole na difúzní část elektrické dvojvrstvy na povrchu 

vnitřních stěn kapiláry. Ta je vlivem nenulové hustoty náboje uvnitř difúzní části elektrické 

dvojvrstvy uvedena do pohybu a působením vnitřního tření v kapalině se uvádí do pohybu i 

zbylý roztok uvnitř kapiláry. Tím vzniká elektroosmotický tok o téměř pravoúhlém profilu 

– nepřispívá tedy významně k rozmytí žádné ze zón analytů. Jeho rychlost je ve všech 

částech kapiláry stejná, je tedy neselektivní z hlediska separace. Ovlivňuje však 

stejnoměrně migrační rychlost všech iontů v kapiláře, tj. i účinnost a rychlost separace.

V křemenné kapiláře vzniká EOF v důsledku pohybu oxoniových iontů směrem ke katodě. 

Další kationty budou tedy EOFem urychlovány, anionty budou naopak zbržďovány. 

Neutrální látky nejsou vnějším elektrickým polem ovlivněny a budou se proto pohybovat 

kapilárou stejnou rychlostí jako EOF – mohou být použity jako EOF markery.

Mobilita elektroosmotického toku se definuje jako jeho rychlost vztažená na jednotku 

intenzity elektrického pole. Protože rychlost analytů v kapiláře se sčítá s rychlostí EOFu, 

označujeme pozorovanou mobilitu analytů jako mobilitu zjevnou ( apparent) μapp.

���� =	���� +	����
(2)

Výstupem z experimentu je záznam z detektoru označovaný jako elektroforeogram. Z něj 

můžeme odečíst migrační čas jednotlivých analytů a migrační čas EOF markeru. Efektivní 

mobility zkoumaných látek stanovíme z následujících vztahů:

���� =	
����
��

−	����
(3)

���� = 	
����
�����

(4)

kde lT je celková délka kapiláry, lD je délka k detektoru, U je vložené napětí, t je migrační 

čas analytu a tEOF je migrační čas EOF markeru.
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Všechny důležité pojmy týkající se základních principů a uspořádání CZE jsou podrobněji 

rozebrány v mnoha přehledových publikacích a článcích [1, 2, 3, 4].

Elektromigrační disperze

Jako disperzní jevy se označují jevy, které přispívají k rozšiřování a deformování tvaru 

píku v CZE. Pokud je dominantním disperzním jevem difúze, má pík Gaussovský tvar, 

který je snadno vyhodnotitelný. V případě, že převažují jiné jevy, např. elektromigrační 

disperze (EMD), efekt Joulova tepla, nebo interakce molekul analytu se stěnami 

kapiláry [5], dochází k deformaci píku a tím i ke komplikacím ve správném vyhodnocení 

naměřených dat.

Elektromigrační disperze je nelineární fenomén, který vzniká v důsledku toho, že 

přítomnost analytu v roztoku ovlivňuje vodivost v jeho vlastní zóně, která se tak liší od 

vodivosti BGE. Míra deformace píku analytu je charakterizována veličinou relative velocity 

slope Si [6].

�� =
�

��
�	
���
���

�
��→�

(5)

kde κ je vodivost BGE, vi je migrační rychlost analytu a xi je jeho molární zlomek.

Model lineární teorie elektromigrace [7, 8] umožňuje vypočítat hodnotu veličiny Si

a předpovědět tak tvar píku. Pro Si > 0 vzniká chvostující pík (tailing peak), v případě 

Si < 0 se jedná o frontující pík (fronting peak) (Obrázek 1).

Obrázek 1: a) frontující pík, b) chvostující pík
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EMD obecně závisí jak na vodivosti BGE, tak na pH. Pro silné elektrolyty se druhý člen ve 

výrazu (5) blíží jedné a Si je poté přímo úměrná vodivosti BGE, přičemž nabývá nulové 

hodnoty (symetrický pík), pokud je mobilita co-iontu v BGE (kterýkoliv ion BGE 

o stejném náboji jako analyt) rovná mobilitě analytu. Pro slabé elektrolyty je již nutné brát 

v úvahu i člen závislý na pH. Ve speciálních případech může tento člen působit proti 

vodivostnímu členu a dojde k jejich vzájemnému vyrušení, takže vzniká ostrý a symetrický 

pík přestože koncentrace analytu není zanedbatelná. Naopak i při minimální koncentraci 

analytu se může objevit výrazná EMD.

Deformace píku EMD znemožňuje určení migračního času analytu z pozice vrcholu píku. 

Řešením je fitování píků Haarhoff-Van der Lindeho (HVL) funkcí [9]. Ta byla původně 

navržena pro „přeloadované“ píky v plynové chromatografii, bylo však zjištěno, že 

poskytuje výborný fit i pro píky v CE zkreslené pouze EMD. Na pík modelovaný HVL 

funkcí se můžeme dívat jako na kombinaci Gaussovského píku vznikajícího působením 

difúze a trojúhelníkového píku, který vzniká v důsledku EMD [10].

HVL funkce je definována čtyřmi parametry a má následující tvar:

���(�) = 		

����
����√2�

exp �−
1
2
�
� − ��
��

�
�

�

1

exp�
����
���

� − 1
+
1
2
�1 + erf �

� − ��
�2��

��

(6)

kde t je migrační čas analytu, a0 je plocha píku, a1 je střed píku Gaussovské složky, a2 je 

směrodatná odchylka Gaussovské složky a a3 je míra nelinearity píku. Jednotky parametrů 

a odpovídají jednotkám t. Gaussovský i trojúhelníkový pík získáme jako limitní tvary HVL 

funkce pro a2
2 >> a1|a3| a a2

2 << a1|a3| [10].
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Bylo ukázáno, že HVL funkce je přirozeným řešením rovnice kontinuity pro CZE při 

použití Diracovy funkce jako počáteční podmínky [11]. V tomto případě obdržíme tvar 

s odlišnou parametrizací:

����(�) = 		

��
�����√2�

exp �−
1
2
�
� − ��
��

�
�

�

1
exp(���) − 1

+
1
2 �1 + erf�

� − ��
√2��

��

(7)

kde definice parametrů a0, a1, a a2 zůstává stejná, zatímco parametr a3δ nyní zahrnuje efekt 

EMD i difúze a asymetrie píku v této formě zápisu závisí pouze na parametru a3δ [12]. 

Pro snazší posouzení geometrických parametrů HVL funkce se zavádí její normalizovaná

forma hvl (τ; a3δ), která má pouze jediný parametr a3δ [12]. 

Parametr a3δ můžeme určit z asymetrie píku qαβ. Formálně je parametr a3δ v literatuře [12]

reprezentován funkcí fq
-1(qαβ). Parametr a2 je dán šířkou píku v určité výšce wα

a koeficientem Lα, který je opět funkcí asymetrie píku qαβ. Konečně parametr a1 lze určit 

z polohy maxima píku a koeficientu Kα, který je rovněž funkci asymetrie píku qαβ. α a β

označují poměr k výšce píku, ve které se měří šířka píku (např. w0.5 označuje šířku v 

polovině výšky).

Funkce Kα, Lα a fq
-1 nelze řešit analyticky, je však možné je vyřešit numericky 

modelováním normalizované hvl (τ; a3δ) funkce pro různé hodnoty a3δ. Hodnoty těchto 

funkcí jsou tabelovány pro ���	ϵ	〈−50; 50〉 a je možné z nich počítat parametry a1, a2 a ���

HVL píku z jeho asymetrie a šířky bez nutnosti použití nelineární regrese. 
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1.1.2 Stanovení konstant stability v CZE

Kapilární zónová elektroforéza je široce využívaná metoda pro posuzování nekovalentních 

interakcí mezi substrátem a ligandem v roztoku. Obecně jsou tyto metody založené na 

provádění série experimentů, kdy koncentrace ligandu zůstává konstantní a mění se 

koncentrace substrátu nebo naopak. Tyto metody se obecně dají posuzovat podle kinetiky 

komplexace [13]:

a) ustanovení rovnováhy je výrazně rychlejší než migrace analytu (nejčastější případ; 

metody např. afinitní kapilární elektroforéza (ACE), Hummel-Dreyerova metoda

(HDM), frontální analýza (FA) )

b) doba ustanovení rovnováhy je výrazně větší než doba separace (lze přímo separovat 

volnou a komplexovanou formu)

c) mezní rovnováha, kdy relaxační čas je srovnatelný s migračním časem 

(komplikovaný mód)

Podrobnější informace o metodách používaných ke stanovování konstant stability lze nalézt 

v literatuře [13, 14, 15]. 

Vzájemná interakce jedné nebo více látek v roztoku může také přispívat k EMD [16]. 

Metoda afinitní kapilární elektroforézy (ACE)

Máme-li systém, ve kterém substrát a ligand komplexují v poměru  1 : 1, můžeme 

ustanovení rovnováhy popsat následující rovnicí:

S + L ⇌ SL (8)

Stabilitu komplexu SL poté posuzujeme na základě rovnovážné konstanty reakce (8): 

� =
���
����

(9)
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kde ai jsou aktivity jednotlivých složek, definované výrazem:

�� = ����
(10)

kde xi je molární zlomek i-té složky a γi je její aktivitní koeficient [17]. 

Za předpokladu, že je aktivitní koeficient roven jedné (obecně platí ve zředěných 

roztocích), lze aktivity ztotožnit s rovnovážnými koncentracemi jednotlivých forem 

a vyjádřit s jejich pomocí tzv. zdánlivou rovnovážnou konstantu K': 

�� =
[SL]

[S][L]
(11)

kde [L] je relativní rovnovážná koncentrace volného analytu, [SL] je relativní rovnovážná 

koncentrace komplexu a [S] relativní rovnovážná koncentrace substrátu.

Z důvodu přehlednosti textu jsou symbolem [] označovány podle kontextu buď relativní 

(c / c°) nebo absolutní koncentrace, které si jsou ovšem číselně rovny, protože standardní 

koncentrace c° = 1 mol.dm–3. 

V případě, že se jedná o rychlou dynamickou rovnováhu a pozorovaná změna mobility 

analytu (ligandu) je způsobena pouze komplexací, můžeme efektivní mobilitu analytu 

vyjádřit jako vážený součet mobility volného analytu (L) a mobility komplexu (SL).

��,��� =	���� +	������
(12)

kde xS a xSL jsou molární zlomky volného analytu a komplexu.

Pokud rovnici (12) přepíšeme ve smyslu rovnovážných koncentrací zúčastněných látek,

získáme následující tvar:

��,��� = 	
[L]

[L] + [SL]
�� +	

[SL]

[L] + [SL]
���

(13)
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Výraz pro zdánlivou konstantu stability (11) může být poté upraven ve smyslu: 

��[S] =
[SL]

[L]
= 	

�� − ��,���
��,��� − ���

(14)

Z výrazu (14) můžeme vyjádřit finální vztah pro efektivní mobilitu analytu [18]:

��,��� =	
�� − ����

�[S]

1 + ��[S]
(15)

Rovnovážná koncentrace substrátu [S] je dána vztahem:

[S] = �� − [SL] (16)

kde cS je analytická koncentrace substrátu.

Při použití HVL funkce k vyhodnocování jednotlivých píků v elektroforeogramu však 

získáme parametr a1, který odpovídá migračnímu času při nekonečném zředění analytu 

([SL] ≈ 0). Z toho důvodu můžeme rovnovážnou koncentraci substrátu ztotožnit 

s koncentrací analytickou cS.

Rovnice (15) je rovnicí rektangulární hyperboly a je možné ji použít jako regresní rovnici 

se třemi parametry (μL, μSL a K') pro vyhodnocení naměřených dat nelineární regresní

analýzou. 
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1.2 Řešení nelineární regrese v C++

1.2.1 Metoda nejmenších čtverců

Experimentální data, která jsou popsána nelineární funkcí, se běžně vyhodnocují za použití 

nelineární regresní analýzy. V některých případech je namísto nelineární regrese možné 

použít různé metody linearizace – mezi takové patří např. Lineweaver-Burkovo vynesení 

[19], a také rovnice (15). Linearizace nicméně zkresluje experimentální chybu naměřených 

dat a takto získané regresní parametry nemohou být považovány za správné [20].

Běžně používanou metodou nelineární regrese je metoda nejmenších čtverců, založená na 

principu nalezení takových parametrů regresní funkce f(x), které minimalizují residuální 

součet čtverců (RSS) [20].

���	 = 	���� − 	�(��)�
�

�

���

(17)

kde yi jsou naměřené hodnoty závislé proměnné, y(xi) jsou hodnoty závislé proměnné 

vypočítané z regresní funkce a N je počet experimentálních dat. 

Lze ukázat, že metoda nejmenších čtverců vychází z obecnější metody maximální 

věrohodnosti. Jsme schopni spočítat pravděpodobnost P, že pro daný soubor regresních 

parametrů bychom obdrželi právě naměřená data plus mínus určité fixní Δy (protože 

pravděpodobnost že bychom obdrželi přesné konkrétní hodnoty naměřených dat je nulová).

[21]:

�	∞��exp�−
1

2
�
�� − �(��)

�
�

�

�∆��

���

���

(18)

za předpokladu, že každá naměřená hodnota má svou vlastní náhodnou chybu a tyto chyby 

náleží normálnímu rozdělení, a že směrodatné odchylky σ těchto normálních rozdělení jsou 

stejné.

Intuitivně předpokládáme, že tato pravděpodobnost odpovídá věrohodnosti toho, že funkce 

s nalezenými parametry dobře vystihuje experimentální data. Problém hledání maximálně 
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věrohodných parametrů je tedy převeden na problém hledání maximální 

pravděpodobnosti P.

Hledání maxima rovnice (18) je možné převést na hledání maxima logaritmu této rovnice, 

respektive hledání minima jejího záporného logaritmu, tj.:

�	�
[�� − �(��)]

�

2��
	

���

���

� −�	log	∆�
(19)

Protože N, σ a Δy jsou konstanty, je i celý člen –N log Δy konstantní a člen 2σ2 ve 

jmenovateli lze vytknout před sumu. Hledání minima rovnice (19) je potom totožné 

s hledáním minima rovnice (17), tedy s metodou nejmenších čtverců.

Minimalizace chi kvadrátu

V případě, že každá experimentální hodnota yi má vlastní, známou standardní odchylku σi, 

bude i ve jmenovateli rovnic (18) a (19) σi. Odhad maximální věrohodnosti modelu 

s danými parametry poté získáme minimalizací sumy

��
�� − �(��)

��
�

�

	

���

���

≡ ��
(20)

která v blízkosti svého minima náleží chi kvadrát rozdělení o N – 1 stupních volnosti 

a označuje se tudíž jako chi kvadrát. Za předpokladu, že máme regresní funkci o M

parametrech ak, kde k = 0, 1, … M – 1, poté hledáme minimum jako derivaci chi kvadrátu 

podle parametrů ak.

��
�� − �(��; �)

���
��

��(��; �)

���
�	

���

���

= 0
(21)

kde a je vektor parametrů. Rovnice (21) vlastně představuje soustavu M rovnic 

o M neznámých ak.
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V blízkosti jejího minima můžeme χ2 funkci nahradit kvadratickou formou [22]:

��(�) ≈ � − � ∙ � +
1

2
� ∙ � ∙ �

(22)

kde d je vektor o velikosti M a D je matice druhých derivací funkce χ2 o rozměrech M × M 

(Hessián). Cílem je nalézt takový vektor parametrů amin, pro který bude aproximace χ2

z rovnice (22) minimální. Protože se jedná o nelineární závislost, musíme postupovat 

iterativně, tj. sérií malých kroků se postupně přibližovat ke správnému řešení. K nalezení 

vektoru amin potřebujeme počáteční odhad, který bude dostatečně blízký, aby bylo možné 

použít jej v kvadratické aproximaci.

Začneme s vektorem parametrů acurr. Pokud je aproximace dostatečně dobrá, můžeme 

vektor amin určit rovnou ze vztahu [22]:

���� = ����� +��� ∙ [−∇��(�����)]
(23)

kde ∇ je operátor gradientu. Je však nutné vzít v úvahu i případ, kdy rovnice (22) bude 

špatnou lokální aproximací χ2 funkce pro parametry acurr. V takovém případě je potřeba 

změnit parametry o dostatečně malý krok proti směru gradientu.

����� = ����� − �������� × ∇��(�����)
(24)

A získat vektor anext, který, pokud bude „zlepšením“ pro aproximaci χ2 funkce, dosadíme 

do vektoru acurr a provedeme další odhad nového vektoru anext. 

Abychom byli schopni oba dva výše uvedené výpočty ((23), (24)) provést, potřebujeme 

znát gradient χ2 funkce a pro rovnici (24) také Hessián D. Následující odvození výpočtu 

gradientu a Hessiánu je převzato z literatury [22]. 

Komponenty gradientu budou mít následující tvar:

���

���
= −2�

[�� − �(��; �)]

��
�

��(��; �)

���

���

���

(25)
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A komponenty Hessiánu budou mít tvar:

����

������
= 2�

1

��
� �
��(��; �)

���

��(��; �)

���
− [�� − �(��; �)]

���(��; �)

������
�

���

���

(26)

Pro zjednodušení zavedeme označení:

�� ≡ −
1

2

���

���

(27)

pro členy vektoru β a

��� ≡
1

2

����

������

(28)

pro členy matice α. Rovnice (23) a (24) lze potom přepsat ve tvaru:

������� = ��

���

���

(29)

a

��� = �������� × ��
(30)

kde δal označuje výraz anext,l – acurr,l., tj. krok který po přidání k aktuální aproximaci 

parametrů poskytne aproximaci novou.

Z rovnice (30) tedy můžeme iterativně počítat nové odhady vektoru anext, dokud nebude 

splněna ukončovací podmínka. Ta vychází z faktu, že hledáme minimum funkce χ2. 

V minimu funkce musí být splněna podmínka, že gradient je nulový, tj. musí platit:

																																																																							�� = 0          pro všechna k (31)
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Z rovnice (26) lze vidět, že Hessián závisí i na druhých derivacích regresní funkce. Člen 

obsahující druhé derivace je však výhodné neuvažovat [21] a členy matice α můžeme proto 

brát ve tvaru:

��� = �
1

��
� �
��(��; �)

���

��(��; �)

���
�

���

���

(32)

Toto zanedbání nemůže nijak ovlivnit stanovení výsledného setu parametrů a, protože 

finální podmínka daná rovnicí (33) je na definici α nezávislá.

Levenbergova-Marquardtova metoda

Levenbergova-Marquardtova metoda byla zavedena jako spojení dvou do té doby 

využívaných metod, Gaussovy-Newtonovy metody a metody největšího spádu [22].

Je založena na následujících myšlenkách [21]: o konstantě vystupující v rovnici (24) a (30)

nemáme žádnou informaci. Protože se však jedná o konstantu úměrnosti mezi βk a δak, 

musí mít rozměr ak
2. Takový rozměr budou mít převrácené hodnoty diagonálních prvků 

matice α, 1/αkk. Abychom si však byli jisti, že takový krok nebude příliš velký, zavedeme 

faktor λ >> 1, kterým konstantu vydělíme. Rovnice (30) poté přechází na tvar:

��� =
1

����
�� (33)

Druhou hlavní myšlenkou této metody je, že rovnice (29) a (33) mohou být převedeny na 

společný tvar zavedením nové matice α' podle následujícího zápisu:

��
�� = ���(1 + �) (34)

                                                      ��
�� = ��� 												(� ≠ �) (35)



23

Kombinace rovnic (29) a (33) má poté následující tvar:

� �′����� = ��

���

���

(36)

Pokud je λ velmi velké číslo, stává se matice α' diagonálně dominantní, takže rovnice (36)

přechází na rovnici (33). Tím je zajištěna konvergence χ2, protože se k minimu 

přibližujeme po velmi malých krocích (což ovšem zároveň velmi zpomaluje výpočet). 

Naopak pokud se λ blíží nule, přechází rovnice (36) na rovnici (29). Výpočet je rychlejší, 

ale při nevhodně zvoleném odhadu může hodnota χ2 divergovat, protože se příliš odchýlíme 

od minima.

Marquardtův iterativní postup je následující:

1) Spočítat hodnotu χ2.

2) Stanovit nízkou hodnotu pro λ (např. λ = 0,001).

3) Vyřešit sérii rovnic (36) z níž obdržíme δa a spočítat hodnotu χ2 (a + δa).

o Pokud je χ2 (a + δa) ≥ χ2 (a), zvýšit v-krát faktor λ a zopakovat krok 3;

o Pokud je χ2 (a + δa) < χ2 (a), snížit v-krát faktor λ, nahradit parametry a

novým řešením (a + δa) a poté opět zopakovat krok 3;

v je možno zvolit libovolné, Marquardt uvádí v = 10 jako vhodný faktor [22].

Pro celý postup je nutné stanovit zakončovací podmínku. Není zapotřebí iterovat až do 

konvergence všech parametrů, protože změna v hodnotách parametrů, která mění chi 

o číslo << 1 nikdy není statisticky významná. Pokud χ2 (a + δa) – χ2 (a) < ϵ, kde ϵ je 

vhodně zvolené malé číslo, je možné iterativní proces ukončit [21].
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1.2.2 Statistické vyhodnocení získaných parametrů

U fyzikálně-chemických parametrů nás zajímá i chyba, s jakou byly stanoveny, a zda 

například můžeme nebo nemůžeme zamítnout hypotézu, že je dvojice regresních parametrů 

(např. konstant stability dvou enantiomerů) ze statistického hlediska stejná.

Intervalové odhady

Jako interval spolehlivosti, nebo také konfidenční interval, se označuje takový interval, 

v němž hledaný parametr leží s určitou pravděpodobností. Ta je označována jako 

spolehlivost odhadu. 

S rostoucí zvolenou pravděpodobností se bude konfidenční interval pochopitelně 

rozšiřovat. To však zároveň ubírá na jeho vypovídací schopnosti – významnosti. Pokud 

spolehlivost odhadu označíme jako (1 – α), pak se veličina α nazývá hladina významnosti. 

V praxi potom při určování konfidenčních intervalů hledáme kompromis mezi spolehlivostí 

a významností (tj. požadujeme aby α nebyla příliš malá) [23].

Intervaly spolehlivosti konstruujeme jako jednostranné nebo oboustranné.

Je-li cílem stanovit dolní mez odhadu parametru a,TD (TH = ∞), mluvíme o levostranném 

intervalu spolehlivosti, pro který platí:

�(� ≥ ��) = 1 − � (37)

Naopak je-li cílem stanovit horní mez odhadu TH (TD = – ∞), mluvíme o pravostranném 

intervalu spolehlivosti, pro který platí:

�(� ≤ ��) = 1 − � (38)

V případě, že chceme znát obě dvě meze odhadu, konstruujeme oboustranný interval 

spolehlivosti. Meze se obvykle určují takové, aby platilo, že pravděpodobnost, že parametr 

a leží pod dolní mezí, byla stejná jako pravděpodobnost, že leží nad horní mezí, tj. byla 

rovna α/2, což zaručuje že [23]:

�(�� ≤ � ≤ ��) = 1 − � (39)
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Konstrukce intervalu spolehlivosti pro střední hodnotu pokud neznáme směrodatnou 

odchylku

Definujeme náhodnou veličinu Tn–1:

���� =
�� − �

�
√�

(40)

která má Studentovo t rozdělení s (n – 1) stupni volnosti. �� je bodový odhad parametru μ, 

což je střední hodnota normálního rozdělení, ze kterého (jak předpokládáme) pocházejí 

naše data a S je odmocnina z výběrového rozptylu.

Pokud ��
�
,���

a �
��

�

�
,���

jsou 100 ∙
�

�
% a 100 ∙ �1 −

�

�
�% kvantily Studentova rozdělení, 

můžeme zapsat vztah pro pravděpodobnost z rovnice (39) jako:

� ���
�
,���

≤ ���� ≤ �
��

�
�
,���

� = 1 − � (41)

tedy po dosazení:

� ���
�
,���

≤
�� − �

�
√� ≤ �

��
�
�
,���

� = 1 − �
(42)

Výraz upravíme tak abychom získali oboustranný interval spolehlivosti pro střední 

hodnotu μ veličiny Tn-1:

� ��� −
�

√�
∙ ��

�,���
≥ � ≥ �� −

�

√�
∙ �

��
�
�,���

� = 1 − � (43)
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Konstrukce intervalů spolehlivosti pro nelineární regresi

Postup pro konstrukci intervalů spolehlivosti pro parametry stanovené nelineární regresní 

analýzou byl převzat z literatury [24]. Protože jejich odvození přesahuje rámec této práce, 

bude v následující části pouze ve zkratce uveden princip jejich získání.

V rovnici (17) byl definován residuální součet čtverců, RSS, jako čtverec vzdálenosti 

vektorů původního a nového odhadu parametrů. 

Zavedeme veličinu τj, která je definována jako:

��(��) = �
��� �������� − ���(�)

���(�)
� − �

(44)

kde n je počet experimentálních dat (počet měření), k je počet regresních parametrů, t je 

vektor parametrů zahrnující bodový odhad parametru aj a tj je vektor parametrů, který se 

získá z nelineární regrese za konstantního (fixovaného) parameteru aj, přičemž j = 0, 1, … k 

– 1. Veličina τ má Studentovo tn–k rozdělení.

Z hodnot τj pro různé hodnoty aj v okolí jeho bodového odhadu metodou nejmenších 

čtverců lze již stanovit přibližný interval spolehlivosti pro tento parametr. Závislost 

absolutní hodnoty τj  na aj v okolí bodového odhadu tj se označuje profilový diagram. 

V případě lineární regrese tvoří profilový diagram přesně symetrické „V“ s vrcholem 

v bodovém odhadu tj. U nelineární regrese může být pro daný parametr tvar „V“ 

asymetrický, což odráží „nelinearitu“ daného parametru vzhledem k regresní funkci. 

Symetrie (nebo asymetrie) profilového diagramu pak vede k symetrii (asymetrii) 

intervalového odhadu parametru aj. Na rozdíl od zažité praxe jsou tedy intervalové odhady 

parametrů nelineární regrese obecně asymetrické vzhledem ke střední hodnotě.

Testování hypotéz

Statistické testování hypotéz je založeno na myšlence, že předložíme nějaké dosud 

všeobecně přijímané tvrzení a na základě naší nové představy (alternativní hypotézy) se je 
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s použitím vhodně získaných experimentálních dat pokusíme vyvrátit. Statistické hypotézy 

se dělí do dvou skupin – parametrické a neparametrické.

Parametrické hypotézy přináší předpoklad ohledně parametrů daného rozdělení. Dělí se 

dále na tři skupiny [23]:

a) Hypotézy o parametru jedné populace (střední hodnotě, mediánu, rozptylu…)

b) Hypotézy o parametrech dvou populací (srovnávací testy)

c) Hypotézy o parametrech více než dvou populací

Neparametrické hypotézy se týkají předpokladů o jiných vlastnostech rozdělení (např. tvar).

Testování hypotézy je rozhodovací proces, ve kterém proti sobě stojí dvě tvrzení – nulová

a alternativní hypotéza. Nulová hypotéza H0 je ta, která byla dosud všeobecně přijímaná.

Oproti nulové hypotéze stavíme alternativní hypotézu HA. Protože se jedná o protiváhu 

nulové hypotézy, bude alternativní hypotéza vyjádřena nerovností, ( ≠, <, nebo > ) pokud 

nulová hypotéza předpokládala rovnost a naopak. 

Podle výsledku testu můžeme nulovou hypotézu buď zamítnout, nebo ji zamítnout 

nemůžeme. V případě, že testovaný parametr leží uvnitř (1 – α) intervalu spolehlivosti, 

nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout na hladině významnosti α. Interval spolehlivosti 

tedy představuje množinu všech možných nezamítnutelných hypotéz. Naopak, pokud 

testovaný parametr v (1 – α) intervalu spolehlivosti neleží, můžeme hypotézu zamítnout.

Čistý test významnosti oproti výše uvedenému klasickému nepotřebuje znát hladinu 

významnosti α jako vstupní parametr, protože jeho výsledek nám přímo řekne, na jaké 

hladině významnosti bychom hypotézu zamítli, případně nezamítli. Kritérium pro zamítnutí 

/ nezamítnutí hypotézy však musí být jasně stanoveno před vlastním testem.

Musí existovat určitá hladina významnosti, kdy kritická hodnota (tj. hranice mezi oblastí 

kdy hypotézu přijímáme a kdy ji nepřijímáme) splyne s hodnotou testové statistiky. Tato

hodnota hladiny významnosti se nazývá p-value. Určuje nejnižší hladinu významnosti, na 

níž můžeme nulovou hypotézu zamítnout a zároveň nejvyšší hladinu významnosti na které 

ještě nulovou hypotézu nezamítáme.
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1.2.3 Implementace nelineární regrese do C++

Při analýze dat v CZE hojně využíváme nelineární regresi a zajímá nás i její statistické 

zhodnocení. Ke zpracování dat slouží různé programy, žádný z nich však není 

optimalizován pro elektroforetické experimenty. Proto bylo jedním z cílů této práce přidat 

regresní analýzu do softwaru Eval, vyvinutého v naší pracovní skupině, který je zaměřen na 

vyhodnocování dat v CZE a je kompatibilní s dalším softwarem vyvinutým naší skupinou.

Programy PeakMaster a Simul

Existuje několik programů, které umožňují simulovat děje v kapilární zónové elektroforéze 

a usnadnit tak nalezení optimálních podmínek separace či umožnit podrobnější zkoumání 

procesů probíhajících v průběhu elektromigrace.

Mezi takové programy patří např. Gentrans [25], SPRESSO [26], nebo PeakMaster 

a Simul, z nichž poslední dva jsou vyvíjeny naší pracovní skupinou.

PeakMaster je původně založen na linearizované teorii elektromigrace [7], v současné době 

je pro něj navržen i nelineární model [11]. Pro zadané vstupní parametry (experimentální 

podmínky a složení BGE a zkoumaného vzorku) poskytuje PeakMaster vlastnosti BGE, 

eigenmobility a parametry separovaných analytů. Výstupem je i simulovaný 

elektroforeogram [27, 28].

Simul na rozdíl od PeakMasteru řeší dynamiku elektromigračních procesů numericky. 

Zadávané vstupní parametry jsou obdobné jako u PeakMasteru. Na jejich základě program 

poskytuje časový vývoj koncentračních profilů všech přítomných složek, časový vývoj 

vodivostního profilu a profilu pH. Simul rovněž poskytuje elektroforeogram [29]. 

Simul umožňuje studovat jevy spojené s elektromigrační disperzí a v poslední verzi také 

separace s jedním komplexujícím činidlem [30].

Program Eval slouží k vyhodnocování elektroforeogramů a následně i dat z nich získaných.

Všechny tři programy jsou napsány v programovacím jazyce C++ a programy Simul 

a PeakMaster jsou dostupné volně ke stažení na stránkách skupiny [31].
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Jazyk C++

Programovací jazyk C++, jehož základy navrhl a implementoval Bjarne Stroustrup, navázal 

na jazyk C, ale není jeho pouhým rozšířením. C++ přejalo výhody objektově orientovaného 

programování (OOP) při současném zachování co možná největší efektivity a tím 

i rychlosti [32].

OOP vychází z myšlenky, že data a s nimi související algoritmy tvoří jeden celek a na 

základě toho je spojuje do objektů. Řešení problému se tak vzdaluje rigidní struktuře jazyka 

překladače a přibližuje se struktuře problému jako takového. Objekty reprezentují 

jednotlivé elementy daného problému a to usnadňuje implementaci jeho řešení.

Základním prvkem OOP je třída. Jedná se o abstraktní reprezentaci objektu, definující jeho 

„vlastnosti“ (data) a metody (funkce). Neobsahuje však žádné konkrétní hodnoty – ty může 

obsahovat až konkrétní existující objekt, tzv. instance třídy.

Dalším důležitým prvkem OOP je dědičnost, tedy schopnost odvozovat nové třídy 

(potomky), které dědí data a metody jedné či více tříd (předka/předků). 

Poslední důležitou vlastností OOP je polymorfismus. Ten umožňuje jedním příkazem 

zpracovávat různé objekty, které jsou si pouze „podobné“. Ve velké míře se uplatňuje 

u dědičnosti, kdy například platí, že potomek může vždy zastoupit svého předka [33].

Vztah mezi potomkem a předkem je často označován jako „is-a“, ve smyslu potomek je 

zároveň svůj předek (např. kruh je tvar). V ideálním případě by odvození potomci měli 

obsahovat pouze stejné metody jako předek (v opačném případě hovoříme o vztahu „is-

like-a“ tj. potomek je podobný svému předkovi) [34].

Efektivita objektově orientovaného přístupu se projeví především u rozsáhlejších projektů, 

kde přináší lepší organizaci, snazší údržbu a další nástavby programu [32].

Informace o programovacím jazyce C++ a všech jeho výhodách lze nalézt ve velkém

množství literatury [34, 35, 36, 37].

V dalším textu budou diskutovány konkrétní oblasti jazyka C++, které jsou relevantní pro 

tuto práci.
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Šablonové programování

Šablony umožňují vytvořit vzor funkce či objektu, který se až za překladu použije pro 

definici dané funkce či objektu. Pomocí šablon je tak možné v rámci jednoho kódu vytvořit 

množinu funkcí, které se liší např. jen typem parametru, nebo množinu objektů, které se liší 

např. typem některých svých datových složek. Šablony se tak používají zejména pro 

předpis algoritmu či datových struktur, které jsou nezávislé na typu dat, se kterými se 

pracuje (ideálním příkladem jsou datové kontejnery standardní knihovny uvedené níže).

V rámci šablon je také možné tvořit jejich specializace, kdy se funkce či objekt pro jeden 

konkrétní parametr chová jinak než zbylé funkce vytvořené z téže šablony [32].

Pointery

Pointery, nebo také ukazatele, jsou proměnné, které uchovávají adresu, která ukazuje na 

konkrétní místo v paměti počítače. Pointer je vždy svázán s typem proměnné, která se 

nachází na adrese, na níž ukazuje [35]. 

Virtuální dědičnost

Virtuální metody náleží základní třídě (předkovi), a následně mohou být v rámci potomka 

předefinovány. Členská metoda jednoho potomka se tedy může chovat zcela odlišně od 

téže metody v jiném potomkovi a zároveň i odlišně od své předlohy v předkovi. Virtuální 

metoda je volána pomocí ukazatele, a až za běhu programu se určí, která její verze bude 

spuštěna. Je tak možné v programu pracovat např. pouze s ukazatelem na obecný objekt 

Tvar, který poskytuje virtuální metodu Nakresli. Je-li tomuto ukazateli za běhu programu 

přiřazen potomek Kruh (díky mechanismu is-a), zajistí předefinovaná metoda Nakresli

vykreslení kruhu.

Kontejnery

Datové kontejnery jsou součástí knihovny STL (Standard Template Library) jazyka C++. 

Jedná se o šablony tříd, které slouží primárně ke specifickému skladování dat. Každý 

kontejner má implementované specifické metody na základě toho, k čemu má sloužit 

a jakým způsobem se má s uloženými daty pracovat. Mezi kontejnery patří např. vector

(snadný přístup ke kterémukoli prvku kontejneru za cenu vyšší režie přidání / odebrání 
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prvku), map (optimalizováno pro vyhledání dat svázaných s vyhledávacím klíčem), list

(optimalizováno pro přidávání / odebírání prvků kontejneru, avšak k prvkům nelze 

přistupovat náhodně jako u struktury vector) aj.

Iterátory

K procházení prvků klasického pole je možné využít pointery, uspořádání prvků 

v kontejnerech je však složitější. Každý kontejner poskytuje svůj vlastní iterátor. Iterátory

jsou třídy, které plní stejnou funkci jako pointery (doslova pointery imitují), avšak jejich 

vnitřní implementace umožňuje procházení konkrétního typu kontejneru [32].

STL knihovna definuje 5 typů iterátorů: output (výstupní), input (vstupní), forward 

(dopředný), bidirectional (obousměrný) a random access iterátor (iterátor s náhodným 

přístupem) [38].

Při práci s iterátory (stejně jako např. při procházení polí) využívá C++ koncový iterátor 

(one-past-the-end), který ukazuje za poslední prvek kontejneru. Označuje tak konec oblasti 

dat a zjednodušuje procházení kontejnerů (procházení dat skončí ve chvíli, kdy narazí na 

koncový iterátor, který se již nezpracovává).
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2 Cíle práce

Analýzu dat v CZE provádíme v několika krocích. V první řadě je vždy potřeba stanovit 

efektivní mobilitu zkoumané látky, k čemuž se používá fitování píku HVL funkcí. Ze 

získaných efektivních mobilit následně obvykle potřebujeme stanovit střední hodnoty 

a směrodatné odchylky. Při stanovování konstant stability potom tato data vynášíme do 

grafu, a fitujeme je regresní funkcí, která nám poskytne požadované parametry.

V současné době neexistuje žádný program, který by umožňoval provést všechny tyto 

úkony současně. Vždy je potřeba použití několika různých programů (např. programy 

Origin, Excel …), regresní funkce si musí uživatel do programu obvykle zanést sám.

Cílem experimentální části této diplomové práce bylo implementovat několik 

matematických a statistických postupů do programu Eval, který slouží k vyhodnocování 

elektroforeogramů, a jejich využití k následnému zpracování experimentálních dat.

1) První oblastí, které se práce věnuje, bylo naprogramování jádra knihovny, která 

umožňuje efektivní práci s maticemi. Maticová algebra je pak využívána dalšími 

moduly programu. 

2) Dalšími cíli této práce bylo: 

 napsat algoritmus, který bude zajišťovat odhad parametrů HVL funkce při 

vyhodnocování píků bez nutnosti pík fitovat.

 implementovat regresor, který bude odhadovat vstupní parametry pro fit 

rektangulární hyperboly a následně provádět nelineární regresi, a to pro libovolný 

počet fixovaných parametrů.

 implementovat statistický estimátor, který pro parametry stanovené regresorem 

vykreslí profilové diagramy ve zvolených jednotkách.

 implementovat variantu fitování dvou sérií dat zároveň, včetně statistického 

vyhodnocení (což je využíváno např. u chirálních separací, jak bude vysvětleno 

dále).

3) Závěrečným cílem bylo ověřit funkčnost nových částí programu Eval na 

experimentálních datech a porovnat výsledky s vyhodnocením stejných dat programem 

Origin, případně statistickým softwarem R.
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3 Experimentální část

Uživatelské rozhraní programu Eval bylo napsáno ve vývojovém prostředí RAD Studio 

XE3, které zahrnuje C++ Builder [39].

Ke srovnání výsledků regresní analýzy experimentálních dat byly použity programy 

Origin 8.5.1 (OriginLab, Northampton, MA), Microsoft® Office Excel 2007 (Microsoft 

Corporation, Redmond, Washington) a R [40]. 

3.1 Použitá data

Data 1

Pro posouzení fitu jedné série dat bylo zvoleno měření závislosti mobility flurbiprofenu na 

koncentraci 6-O-α-maltosyl-β-cyclodextrinu (Malt-β-CD) v BGE. Experimentální 

podmínky pro toto měření lze nalézt v literatuře [41].

Elektroforeogramy naměřené pro koncentrace Malt-β-CD v rozsahu 0 – 5 mM byly 

vyhodnoceny programem Eval, jak bude uvedeno dále.

Data 2

Další data měřila závislost R- a S-amfetaminu na koncentraci heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-

β-cyclodextrinu (TM-β-CD). Všechny chemikálie použité v experimentu měly analytickou 

čistotu a obecné podmínky měření byly stejné jako v případě dat č. 1. Experiment probíhal 

v kapiláře o délce 50,3 cm (vzdálenost k UV detektoru 41,8 cm).

Zásobní pufr obsahoval 100 mM ortho-fosforečnou kyselinu and 50 mM 

tris(hydroxymethyl)aminomethan, pH 2,14. Zásobní roztok BGE byl připraven rozpuštěním 

příslušného množství TM-β-CD v pufru. Nižší koncentrace BGE byly připraveny ředěním 

zásobního roztoku.

Každý experiment byl proveden nejméně čtyřikrát a sběr dat byl zajištěn softwarem 

ChemStation (Agilent Technologies). Data byla vyhodnocena v programu Origin a pro 

potřeby této práce byly použity jen stanovené střední hodnoty efektivních mobilit.
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Data 3 a 4

Jako poslední byla zvolena dvojice měření závislosti mobility R- a S-lorazepamu na 

koncentraci definovaného cyklodextrinu a poté na koncentraci nedefinované směsi 

cyklodextrinů. Pro měření s definovaným substrátem byl použit heptakis(6-O-sulfo)-β-

cyklodextrin, sodná sůl (6-S-β-CD). Jako nedefinovaná směs byl použit komerčně dostupný 

sulfatovaný β-cyklodextrin, sodná sůl (S-β-CD). Experimentální podmínky obou měření 

jsou dostupné v literatuře [42].

Data byla vyhodnocena v programu Origin a pro potřeby této práce byly použity jen 

stanovené střední hodnoty efektivních mobilit.
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4 Výsledky 

4.1 Knihovna maticové algebry

První část experimentální práce se věnuje implementaci jádra knihovny pro maticovou 

algebru. Knihovna byla navržena tak, aby s maticemi pracovala co možná nejefektivněji 

a urychlila tak provádění jednotlivých výpočtů.

Samotné jádro knihovny je tvořeno několika třídami. Základním stavebním prvkem je třída 

Data, která obsahuje proměnné s vlastními daty matice a další, popisující její vlastnosti, 

jako např. výšku (počet řádků) či šířku (počet dat v jednom řádku).

Třída Data

Vlastní data jsou uložena v poli data, ke kterému se přistupuje přes pointer. Třída obsahuje 

ještě další pointer na pole rows. V tomto poli jsou uloženy pointery, které odkazují na 

začátky jednotlivých řádků matice v poli data (Obrázek 2). Díky tomu je možné 

přistupovat k datům matice po řádcích, a především jednotlivé řádky snadno a elegantně 

přehazovat (pouze záměnou pointerů v poli rows). Tento princip výrazně urychluje proces 

pivotace při Gaussově eliminaci [43].

Obrázek 2: Mechanismu přístupu k datům přes pole pointerů.

Třída Data je šablonovou třídou s parametry typename T a transtags TRANSPOSED. 

Parametr T nese informaci o tom, jakého typu budou proměnné uložené v data (defaultní 

typ dat je double). Na typ T jsou kladeny následující požadavky:

 Musí se jednat o tzv. POD typ [44]. POD označuje plain old data strukturu. Tento 

požadavek splňují vestavěné datové typy a uživatelské typy definované jako 

jednoduché struktury jazyka C.
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 Deklarace třídy Data provádí automatickou kontrolu POD požadavku na typ T

pomocí mechanismu enable_if [45], implementovaného v knihovně boost [46]. Je-li

použitým typem uživatelsky definovaná struktura, musí být poskytnuta odpovídající 

specializace třídy boost::is_pod<> [47].

 Typ T nesmí být konstantní. Tento požadavek souvisí s tzv. bitovou vs. logickou 

konstantností objektu (bitwise vs. logical const [34]). Konstantnost objektu typu 

Data je kontrolována logickou konstantností. Deklarace const Data<double>

zajišťuje, že data uložená v instanci tohoto typu nemohou být změněna (mohou být 

pouze čtena).  Bitová konstantnost typu Data, tj. Data<const double>, ovšem není 

podporována. Jedná se o stejný přístup, jaký je zvolen např. u kontejnerových 

struktur standardní knihovny jazyka C++ [48].

 Pro použití v maticových výpočtech musí být pro daný typ přirozeně 

implementovány odpovídající matematické operátory. Navíc musí být tento typ 

porovnatelný s typem int. Musí tedy být implementován odpovídající přetížený 

operátor porovnání. Jelikož POD typ nesmí obsahovat žádné metody (tedy ani 

metody operátorů nebo konverzní konstruktor na typ int) musí být všechny 

matematické a relační operátory definovány jako (nečlenské) funkce [34].

Mechanismus enable_if použitý výše zajišťuje, že v případě nesplnění formálních 

požadavků na typ T dojde k chybě za překladu. To zaručuje, že nedojde k nedefinovanému 

chování programu za použití nevhodného typu T. Požadavek na porovnatelnost s typem int

vzniká například při Gaussově eliminaci, kdy ověřujeme, že hodnota diagonálního prvku je 

nenulová. Podobně je optimalizován např. operátor násobení matice konstantou typu T, kdy 

se pro hodnotu konstanty rovnou jedné vlastní operace násobení neprovede. Pro účely 

porovnání by bylo možné použít přetypování hodnoty 0 nebo 1 na typ T. To by ovšem 

vyžadovalo, aby typ T poskytoval příslušný konstruktor, což se vylučuje s požadavkem, 

aby se jednalo o POD typ. 

Šablonový parametr TRASPOSED určuje, zda se budou Data číst jako transponovaná či 

nikoliv. Metody, u kterých je to potřeba, mají poté specializace pro operace s 

transponovanou a netransponovanou maticí. Samotná data přitom transpozice nijak 

neovlivní (při transponování tedy není potřeba vytvářet novou matici).
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Třída Data disponuje řadou metod pro práci s daty matice. Tato kapitola diplomové práce 

si neklade za cíl poskytnout kompletní referenční příručku k rozhraní třídy. To lze nalézt 

v deklarativním hlavičkovém souboru "CPP\_SHARED\Matrix\data.h" na přiloženém CD. 

Níže je představena základní koncepce návrhu třídy Data doplněná o jednoduché 

ilustrativní ukázky použití v kódu.

Třída obsahuje několik konstruktorů. Konstruktor který vyžaduje pouze rozměry matice 

vytvoří data s nulovými hodnotami. Konstruktor který má kromě toho jako parametr typ T, 

vytváří diagonální matici o hodnotě předaného parametru (tj. například příkaz 

Data (3, 3, 1) vytvoří jednotkovou matici o rozměru 3 x 3). Další konstruktor umí vytvořit 

data z jednorozměrného pole, na základě předaných rozměrů matice. Třída obsahuje ještě 

tři kopírovací konstruktory, které využívají metody popsané dále.

Třída Data disponuje třemi metodami určenými ke kopírování dat: RawCopy, SoftCopy 

a StealCopy.

Metoda SoftCopy je určena pro případy, kdy potřebujeme vytvořit novou kopii instance 

třídy Data, ale víme, že její obsah nebudeme nijak měnit (například potřebujeme kopii 

předávat operátoru +, který sice bude s daty matice pracovat, ale ponechá je nezměněné). 

V takovém případě je zbytečné alokovat novou paměť a všechna data kopírovat do nově 

vytvořených polí. Můžeme tedy využít toho, že třída obsahuje pointery na data a na rows, 

a zkopírujeme pouze tyto pointery, které však ukazují do stále stejného místa v paměti. 

Data si však musí zachovat informaci o tom, že je na ně odkazováno z další instance, jinak 

by mohlo za běhu programu dojít k jejich smazání, protože původní instance již není 

zapotřebí. K tomuto účelu byla vytvořena proměnná counter, která je při vytvoření nové 

instance třídy Data inicializována na nulu. Datovou složkou třídy je potom pointer na 

counter. SoftCopy tedy zkopíruje pointer na counter, a následně zvýší hodnotu counteru

o 1. Hodnota příslušného counteru, sdíleného všemi kopiemi dané instance, se navýší a je 

kontrolována při destrukci každé instance. Pokud je counter vyšší než nula, je zničena 

pouze daná instance a data jsou ponechána. Pokud je counter nula, jsou smazána i data

(jedná se o mechanismus tzv. smart pointeru [49], [50]).

Metoda RawCopy se využije v opačném případě, tedy pokud potřebujeme vytvořit 

skutečnou novou kopii, která alokuje paměť pro veškerá data a fyzicky je zkopíruje. V tom 

případě se counter nemění.
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StealCopy umožňuje data matice „ukrást“, tj. provede stejnou kopii jako SoftCopy, ale 

nezvýší counter a původní instanci smaže.

Jednou z nejdůležitějších metod třídy Data je přetížený operátor přístupu k prvkům pole, 

operator[]. Tento operátor vrací objekt typu Data::Row (popřípadě Data::ConstRow pro 

konstantní instanci třídy Data). Třída Data::Row zapouzdřuje řádek matice dat a poskytuje 

rovněž operátor přístupu k prvkům pole, operator[], který zpřístupňuje jednotlivé buňky 

matice v daném řádku. Následující kód vytvoří instanci typu Data o velikosti matice 

3 řádky a 4 sloupce, zapíše do buňky [0][0] hodnotu 3,14 a buňku vypíše na obrazovku:

#include <iostream>

#include "CPP\_SHARED\Matrix\data.hpp"

int main() {

echmet::matrix::Data<double> d(3,4);

d[0][0] = 3.14;

std::cout << d[0][0];

}

S jednotlivými řádky matice lze však rovněž pracovat samostatně. Třída Data poskytuje 

metodu Rows, jejímž parametrem je řádek matice, který se má získat. Defaultní hodnota 

tohoto parametru je 0 (první řádek matice). Volání metody Rows je tedy identické 

s voláním operátoru[] s tím rozdílem, že je-li tato metoda volána bez parametru, vrací 

automaticky první řádek matice. Metoda RowsEnd, která je bez parametru, vrací řádek, 

který by odpovídal dalšímu řádku za posledním řádkem matice. Toto chování odpovídá 

one-past-the-end přístupu k prvkům polí v C++ [51]. Třída Data::Row poskytuje veřejně 

přístupnou složku ptr (interního typu RowsProxy), která umožňuje měnit odkazovaný řádek 

matice pomocí přetížených operátorů operator++, operator--, operator+=, operator-=, 

apod. Následující kód vypíše hodnotu první buňky každého, a následně každého lichého 

řádku dat matice:
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#include <iostream>

#include "CPP\_SHARED\Matrix\data.hpp"

static double data[] {

1.1, 1.2, 1.3,

2.1, 2.2, 2.3,

3.1, 3.2, 3.3

};

int main(){

typedef echmet::matrix::Data<double> DataType;

typedef typename DataType::Row       RowType;

DataType d (3,3, data);

for (

RowType r = d.Rows(), r_end = d.RowsEnd(); 

r.ptr != r_end.ptr;

++(r.ptr)

) std::cout << r[0] << " ";

std::cout << std::endl;

for (

RowType r = d.Rows(), r_end = d.RowsEnd(); 

r.ptr < r_end.ptr;

r.ptr += 2

) std::cout << r[0] << " ";

}
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Třída DataRow je specifická tím, že nemá defaultní konstruktor. Řádek dat matice totiž 

musí být nutně spojený s konkrétními daty a nelze vytvořit samotný „prázdný“ řádek 

matice bez této návaznosti. Dále je např. možné přiřadit jednomu řádku matice jiný řádek 

pomocí operátoru= třídy Data::Row. Tím dojde k fyzickému přepsání dat v odpovídající 

matici na daném řádku. Konečně třída poskytuje metodu Swap pro přehození dvou řádků 

matice. Pokud jsou oba řádky z téže matice (nebo z matic se sdílenými daty), dojde pouze 

k přehození pointerů pole rows, jak je popsáno výše. Pokud jsou řádky z různých 

(nesdílených) dat, dojde k fyzickému přepsání obsahu obou řádků. 

Třídu Data lze chápat jako kontejner jednotlivých řádků zpřístupněných pomocí třídy 

Data::Row. Aby bylo dosaženo maximální kompatibility mezi třídou Data a požadavky na 

kontejnerový typ standardní knihovny jazyka C++, poskytuje třída Data alespoň základní 

rozhraní kontejneru, to jest metodu size vracející počet řádků a dále datový typ 

Data::iterator, Data::const_iterator, a příslušné metody begin a end (a rovněž jejich 

reversní verze). Toto rozhraní je implementováno pomocí třídy MyStd::rac_facade 

(random access container facade), která byla převzata z již existujícího kódu, používaného 

naší skupinou. Výše zapsaný kód lze proto implementovat i následovně:
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#include <iostream>

#include "CPP\_SHARED\Matrix\data.hpp"

static double data[] {

1.1, 1.2, 1.3,

2.1, 2.2, 2.3,

3.1, 3.2, 3.3

};

int main() {

typedef echmet::matrix::Data<double> DataType;

typedef typename DataType::iterator  Iterator;

DataType d(3,3, data);

for

(

Iterator r = d.begin(), r_end = d.end(); 

r != r_end;

++r

) std::cout << (*r)[0];

std::cout << std::endl;

for

(

Iterator r = d.begin(), r_end = d.end(); 

r < r_end;

r += 2

) std::cout << (*r)[0];

}
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Přístup přes datovou složku ptr třídy Data::Row je nepatrně rychlejší oproti iterátorovému 

přístupu, jelikož odpadá potřeba vytváření pomocného objektu při dereferencování 

iterátoru. Iterátorový přístup je ovšem kompatibilní s algoritmy standardní knihovny jazyka 

C++.

Také vlastní třídu Data::Row lze považovat za kontejner jednotlivých buněk dat řádku 

matice, a třída proto také poskytuje příslušné rozhraní. Zvláštním případem je potom 

diagonála dat matice, která může být obdržena metodou GetDiagonal. Tato metoda vrací 

typ Data::Diagonal (případně Data::ConstDiagonal), který zapouzdřuje diagonálu matice 

jako její řádek (poskytuje rozhraní totožné s typem Data::Row). Následující kód, který 

vypíše diagonálu matice, přiřadí ji druhému řádku matice a nakonec vypíše celou matici, 

ukazuje celou strukturu přístupu k prvkům matice:

#include <iostream>

#include "CPP\_SHARED\Matrix\data.hpp"

// Data

static double data[] {

1.1, 1.2, 1.3,

2.1, 2.2, 2.3,

3.1, 3.2, 3.3

};

// PrintRow iterator-based method

template<typename Iterator>

void PrintRow(Iterator begin, Iterator end) {

while (begin != end) std::cout << *(begin++) << " ";

std::cout << std::endl;

}
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// PrintData iterator-based method

template<typename Iterator>

void PrintData(Iterator begin, Iterator end) {

for (/**/; begin != end; ++begin) {

PrintRow(begin->begin(), begin->end());

std::cout << std::endl;

}

}

// Main

int main() {

typedef echmet::matrix::Data<double> DataType;

DataType d(3,3, data);

PrintRow(d.GetDiagonal().begin(),d.GetDiagonal().end());

std::cout << std::endl;

d[1] = d.GetDiagonal();

PrintData(d.begin(), d.end());

} // main

Poslední důležitou metodou třídy Data je metoda GetTransposed, která vrátí transponovaná 

data matice. Jak bylo uvedeno výše, tato operace nevyžaduje alokaci paměti a kopírování 

dat v transponované podobě. Metoda pouze vytvoří třídu Data s opačným šablonovým 

parametrem TRANSPOSED a předá jí současná data technikou sdíleného pointeru (smart 

pointer). Transponovaná data jsou poté typu Data::Transposed. Využití tohoto přístupu 

bude ukázáno dále u třídy Core.



44

Třída Core

Další vrstvou knihovny je třída Core. Ta obsahuje Data jako svou datovou složku a veřejně 

ji zpřístupňuje, takže je možné s těmito daty pracovat pomocí výše uvedených metod. Tato 

vrstva však navíc zavádí matematické operace nad daty matice. Implementuje proto vlastní 

řádky typu Core::Row (popř. Core::ConstRow) spolu se všemi potřebnými metodami

(operator[], Rows a RowsEnd) a příslušným kontejnerovým rozhraním iterator, 

const_iterator, begin, end apod. Třída Core::Row je potomkem třídy Data::Row

a poskytuje proto rozhraní popsané výše, navíc ovšem implementuje matematické 

operátory operator+=, operator-= a operator*=. Operátor násobení násobí řádek po 

prvcích. Operátory bez přiřazení nejsou implementovány, jelikož výsledek je vždy nutné 

přiřadit do řádku matice a samostatný řádek matice (bez spojení s konkrétní instancí typu 

Data) nemá smysl uvažovat, jak bylo zdůvodněno výše. Je ovšem implementován operátor 

operator* mezi dvěma řádky matice, který vrací skalární součin řádků (bez ohledu na 

transpozici dat, ze kterých řádky pocházejí). Návratová hodnota operátoru je typu T. 

Následující kód provede násobení matic A a B přímou metodou (buňka výsledné matice C

je skalárním součinem příslušného řádku a sloupce matic A a B), poté provede vynásobení 

matice A maticí B pomocí operátoru operator*= a nakonec matici A od matice C odečte. 

Výsledkem je tedy nulová matice:

#include <iostream>

#include "CPP\_SHARED\Matrix\core.hpp"

// Data

static double data[] = {

1.1, 1.2, 1.3,

2.1, 2.2, 2.3,

3.1, 3.2, 3.3

};

// PrintRow iterator-based method
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template<typename Iterator>

void PrintRow(Iterator begin, Iterator end) {

while (begin != end) std::cout << *(begin++) << " ";

std::cout << std::endl;

}

// PrintData iterator-based method

template<typename Iterator>

void PrintData(Iterator begin, Iterator end) {

for (/**/; begin != end; ++begin) {

PrintRow(begin->begin(), begin->end());

std::cout << std::endl;

}

}

// Main

int main() {

typedef echmet::matrix::Core<double> CoreType;

CoreType a(3,3, data);

CoreType b(3,3, data);

CoreType c(3,3);

// Nasobeni matic primou metodou

echmet::matrix::Core<double>::Row resultRow =

c.Rows();

for (

echmet::matrix::Core<double>::ConstRow

r = a.Rows(),

r_end = a.RowsEnd()

;
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r.ptr != r_end.ptr

;

++(r.ptr), ++(resultRow.ptr)

) {

echmet::matrix::Core<double>::Row::iterator

resultCell = resultRow.begin();

for (

echmet::matrix::Core<double>::Transposed::ConstRow

        rb     = b.GetTransposed().Rows(),

        rb_end = b.GetTransposed().RowsEnd()

;

rb.ptr != rb_end.ptr

;

++(rb.ptr), ++resultCell

) *resultCell = r * rb;

}

// Vyuziti operatoru *=

a *= b;

// Odecteme vysledek ziskany promou metodou (v matici c)

// vysledkem by mela byt nulova matice

a -= c;

// Metoda PrintData z minuleho prikladu

// Lze ji pouzit in a Core, jelikoz byla definovana

// pro obecny iterator Iterator

PrintData(a.begin(), a.end());

return 0;

} // main
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Ačkoli by se mohlo zdát, že matematické operace lze implementovat již do třídy Data, je 

uvedené rozdělení struktury knihovny vhodným příkladem programovací techniky 

postupného vývoje objektové hierarchie (Incremental development) [34]. Díky oddělení 

jednotlivých logických vrstev tato technika významně usnadňuje návrh, implementaci 

a zejména ladění objektově orientované knihovny. Obě vrstvy knihovny byly pečlivě 

odladěny. V další fázi vývoje je tak možné definovat třetí vrstvu, která bude implementovat 

objekt Matrix. Tento objekt by měl zajišťovat automatickou správu paměti a kopírování 

a využívat matematické rozhraní třídy Core pro přímou implementaci maticové algebry.

Struktura GaussSolver

Kromě těchto tříd, které vytváří hlavní rozhraní pro práci s maticí, obsahuje knihovna 

i další struktury, jakou je např. GaussSolver. Tato struktura obsahuje pouze dvě metody, 

Inverse pro tvorbu inverzní matice a Solve pro vyřešení soustavy rovnic Gaussovou 

eliminací.

Tyto metody využívají kaskádu dalších metod, s cílem pracovat s maticemi co 

nejefektivněji a nejrychleji. 

Ideálním příkladem je problém řešení maticové rovnice:

� = ��� ∗ �
(45)

Inverzní matici A–1 nelze získat jinak než Gaussovou eliminací, která je výpočetně náročná. 

Následné násobení matic je také poměrně náročné, navíc vyžaduje alokaci nové paměti, 

protože potřebujeme v průběhu násobení zachovávat data obou dvou původních matic. 

Řešením je namísto rovnice (45) řešit následující rovnici:

� ∗ � = �
(46)

kde matici X obdržíme jako produkt Gaussovy eliminace matice A. Takové řešení je méně 

výpočetně náročné a nevyžaduje nadbytečnou alokaci nové paměti.

Gaussova eliminace sama o sobě je navíc výrazně zjednodušena díky použití šablonové 

struktury gauss_switch. Ta na základě šablonového parametru rozhoduje o tom, jakým 

způsobem se Gaussova eliminace provede. Pro parametr gsstFast se počítají hodnoty pouze 
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pro horní trojúhelníkovou matici, hodnoty spodní (jejíž prvky musí z definice být nuly) nás 

nezajímají a výpočet se proto zkrátí o ukládání prvků dolní matice. Parametr gsstZero se 

použije pokud chceme vidět výslednou matici celou – prvky spodní trojúhelníkové matice 

se opět nepočítají, pouze se do nich dosadí nuly. Parametr gsstLU se použije pro případ LU 

dekompozice matice – spodní trojúhelníková matice potom odpovídá L matici LU 

dekompozice [43].
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4.2 Metoda pro odhad HVL píků

Program Eval, v jeho původní verzi, umožňoval nahrát data z *.csv souboru a zobrazit je do 

grafu. Součástí programu byl rovněž algoritmus pro automatické nalezení píků a jejich 

analýzu (poloha maxima, pološířka, plocha, apod.). Dalším z cílů této práce bylo přidat do 

této analýzy metodu, která na základě geometrických vlastností píku odhadne i jeho HVL 

parametry.

Odhad je založen na teorii prezentované naší skupinou v literatuře [12]. Jak bylo uvedeno 

v teoretickém úvodu (část Elektromigrační disperze), funkce Kα, Lα a ��
�� ≡ ��� jsou 

tabelovány a na základě asymetrie píku se dá určit jejich přibližná hodnota. Ta spolu 

s šířkou píku poté poskytuje hodnoty parametrů a1, a2 a a3δ odpovídající HVL funkce. 

Asymetrie a šířka píku může být stanovena různým způsobem. V citované literatuře je 

k vyjádření asymetrie píku použita hodnota TUSP, tailing factor podle United States 

Pharmacopeia [52]:

���� =
��,��

2���,��

(47)

a šířka píku wα je měřena v polovině jeho výšky (� = 0,5).

Protože vyhledávání příslušných hodnot v tabulce by bylo časově náročné, tabelovaná data 

byla v programu Excel proložena vhodným polynomem 6. řádu, který funkce v daném 

intervalu poměrně dobře vystihuje. Pro ilustraci je na Obrázku 3 ukázána závislost funkce 

Lα na TUSP, proložená příslušným polynomem. 
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Obrázek 3: Závislost funkce Lα na TUSP, proložená polynomem 6. řádu.

Tyto polynomy byly implementovány do metody HVLEstimate, která po zadání TUSP, šířky 

píku v polovině jeho výšky a pozice vrcholu píku spočítá HVL parametry a1, a2 a a3δ, 

přičemž parametr a1 odpovídá skutečnému migračnímu času analytu. Parametr a0 rovnice 

(7) je roven ploše píku. Šířku píku stejně jako integrál plochy píku program vyhodnocuje 

automaticky. V rámci diplomové práce byl implementován také automatický výpočet 

hodnoty TUSP, takže není pro určení HVL parametrů píku od uživatele vyžadována žádná 

další interakce.

Odhad parametrů pomocí tabelovaných funkcí poskytuje přesnější migrační čas než pouhé 

odečtení pozice vrcholu píku. Vzhledem k šumu signálu však nemusí být příliš přesný [12]. 

Do programu bude v budoucnu možné přidat metodu, která v případě potřeby docílí 

přesnějšího stanovení fitováním píku HVL funkcí, kde odhadnuté parametry budou sloužit 

jako výchozí hodnoty regresních parametrů. 
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4.3 Nelineární regresor

Novou součástí grafického rozhraní programu Eval se staly dvě záložky, umožňující 

uživateli provést regresní analýzu dat při posuzování komplexace v CZE a pro získané 

parametry stanovit konfidenční intervaly. První varianta pokrývá klasický případ, kdy 

z měření získáme jednu sadu dat a tedy jednu regresní křivku se třemi parametry. Druhá 

varianta se týká případů, kdy posuzujeme například chiralní separaci, tedy máme dvě různé 

sady dat, která spolu souvisejí (například mobilita obou dvou analytů v systému bez 

selektoru je stejná) a tím pádem až šest regresních parametrů.

Princip maticového algoritmu, který provádí nelineární regresi, je vždy totožný, nezávisle 

na tom jak vypadá zvolená regresní funkce a kolik má parametrů. Byl proto implementován 

do metody Regress třídy RegressFunction. Od této třídy se odvozují dva potomci, 

RectangularHyperbole a RectangularHyperboleDouble, ve kterých je již zadán konkrétní 

tvar regresní funkce a počet parametrů. Metoda Regress je však zcela obecná a do 

budoucna je možné vytvářet další potomky třídy RegressFunction, například pro fit HVL 

funkcí.

4.3.1 Odhad výchozích parametrů

V programu jsou zabudovány metody RHEstimParams a RHDEstimParams, které zajišťují 

prvotní odhad parametrů, aby vstupní data pro regresi nemusel zadávat uživatel (což je 

nutné u většiny existujících programů a například pro veličinu K' není tato hodnota na první 

pohled zjevná).

Obě dvě metody jsou založeny na stejném principu, který bude demonstrován pouze na 

případu jednoho setu dat (tj. RHEstimParams).

Pro výpočet odhadu potřebujeme alespoň čtyři datové body. Pokud vstupní data obsahují 

hodnotu mobility analytu při nulové koncentraci komplexující látky, program ji přiřadí 

parametru μL. V opačném případě ji program nastaví na nulu (pokud uživatel manuálně 

nezadá jinou hodnotu).

Algoritmus poté spočítá odhad parametrů podle následujících rovnic, které byly v rámci 

této práce odvozeny. 
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Definujeme XA a XB jako:

�� =
�� + ��

2
(48)

�� =
�� + ����

2

(49)

kde x jsou příslušné hodnoty nezávislé proměnné (koncentrace) a indexy 1 a 2 odpovídají 

1. a 2. datovému bodu a veličiny s indexy N a N – 1 odpovídají poslednímu 

a předposlednímu bodu. 

Dále definujeme FA a FB jako:

�� =
�(��) − �(��)

�� − ��

(50)

�� =
�(����) − �(��)

���� − ��

(51)

kde f(x) jsou příslušné funkční hodnoty proměnné x (efektivní mobility).

Poté definujeme pomocnou proměnnou f jako podíl FA a FB:

� =
��
��

(52)

Odhad parametru K' potom stanovíme z kvadratické rovnice:

(��
� − � ∙ ��

�)	�′� + (�� − � ∙ ��)	�′ + 1 − � = 0
(53)

A odhad parametru μSL určíme z rovnice:

��� − �� =
��(1 + 2���

� + ��
����)

�′

(54)
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4.3.2 Metoda Regress

Metoda Regress je založena na algoritmu popsaném v Numerical Recipes in C++ [21], 

který byl v rámci diplomové práce převeden do maticového tvaru, který uvádí i Marquardt 

[22].

Vstupní data jsou metodě předávána ve formě matic x (nezávislá proměnná), fx (střední 

hodnoty závislé proměnné) a params (matice parametrů). První částí algoritmu je 

inicializace.

1) Inicializace

V inicializační části se všechny pomocné parametry nastaví na výchozí hodnoty 

a z výchozího odhadu parametrů (params) se pomocí virtuální metody CalculateFx spočítá 

matice fxNew, tj. matice s odhadem hodnot závisle proměnné pro výchozí odhad parametrů 

params. Poznamenejme, že metoda CalculateFx je virtuální, protože provádí výpočet 

konkrétní regresní funkce F(x), která je reprezentována potomkem třídy obecného 

regresoru. Dále se spočítá matice y, což je matice rozdílů původních a nových hodnot 

závislé proměnné. 

Podle rovnice (20) součin matic

�� ∗ � = ��
(55)

kde indexem T je označena transponovaná matice y. 

Takto získáme hodnotu chi kvadrát pro vstupní sadu parametrů. Po tomto kroku následuje 

algoritmus iterace, která se opakuje, dokud není splněna ukončovací podmínka – to nastane 

v několika případech:

a) Hodnota chi začne konvergovat ( | chiOld – chi | < epsilon, kde epsilon je malé 

kladné číslo, s přednastavenou hodnotou 10-6, kterou může uživatel v případě 

potřeby změnit). 

b) Počet iterací dosáhne zadaného maxima (přednastavená hodnota 50, kterou může 

uživatel také měnit).

c) Metoda Regress je za běhu programu přerušena příkazem Abort ze strany uživatele.
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2) Iterace

Každá iterace vyžaduje výpočet α, β a následně δ matice, pro určení nového odhadu 

parametrů. K tomu je zapotřebí nejprve spočítat matici derivací (p). To zajišťuje metoda 

CalculateP, voláním virtuální metody GetDerivative, která je, podobně jako funkce 

CaculateFx, virtuálně přetížena zvlášť pro každou regresní funkci. Matice α se následně 

spočítá jako

� = � × ��
(56)

V tuto chvíli se může uplatnit mechanismus tlumení (damping). Pokud je tlumení 

vyžadováno, koeficient λ se vhodným způsobem zvětší. Pokud vyžadováno není, λ se 

zmenší (čímž se urychlí dosažení konvergence). Regresní algoritmus se může zhroutit, 

pokud je hodnota λ na začátku příliš malá nebo naopak velká, nebo se příliš pomalu (či 

rychle) mění. Optimální hodnota tlumení přitom není v literatuře [21] nijak specifikována. 

Z toho důvodu je zavedena ještě proměnná lambdaCoeff: lambda i lambdaCoeff jsou při 

inicializaci nastaveny na velmi malé hodnoty: Ke zvětšování či zmenšování lambdy potom 

dochází vynásobením nebo vydělením její hodnoty hodnotou lambdaCoeff. K prvkům 

diagonály matice α se následně přičte λ-násobek jejich hodnoty a takto upravená matice se 

použije k dalším výpočtům. Pokud by došlo k tomu, že v důsledku špatné zvolené lambdy

bude hodnota chi divergovat a regrese se nezdaří, dojde k restartu celé metody 

a v inicializační části se lambdaCoeff nastaví na vyšší hodnotu, čímž se změní podmínky 

tlumení a metoda se pokusí o nový fit. Dalším krokem je výpočet matice β

� = � × �
(57)

a matice δ

� = ��� × �
(58)

Hodnoty matice δ jsou potom přičteny k nezafixovaným prvkům matice params. Z nového 

odhadu parametrů se spočítá metodou CalculateFx matice fxNew a následně matice y

a hodnota chi jak bylo uvedeno v popisu inicializace.
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Pokud je hodnota chi menší než poslední akceptované chi, odhad parametrů se předá do 

matice params a použije při další iteraci. Kvůli podmínce pro přijetí odhadu parametrů 

byla do metody přidána proměnná chiAccepted, kam se ukládá hodnota posledního 

akceptovaného chi (při 1. iteraci je to hodnota chi z inicializace metody). Nestačí 

porovnávat hodnoty chi a chiOld jako v ukončovací podmínce celé regrese, protože při 

použití tlumení se může hodnota chi přechodně zlepšit, ale stále být vyšší než hodnota před 

začátkem tlumení. Akceptováním takového chi bychom však přijali odhad parametrů, který 

je horší než odhad ze kterého jsme vycházeli, což by vedlo ke špatným výsledkům regresní 

analýzy. 

3) Terminace

Když je cyklus iterací ukončen na základě ukončovací podmínky, metoda zkontroluje, zda 

bylo poslední chi akceptováno (tj. jeho hodnota byla nižší než chiAccepted). Pokud je chi

po ukončení iterací akceptované, regrese skončí a program vypíše hodnoty získaných 

parametrů a chi.

V případě že tomu tak není, dojde k resetu a cyklus iterací začne znovu s původními 

parametry a novou hodnotou lambdaCoeff. Jak bylo zjištěno, hodnota chi může při použití 

tlumení zdánlivě konvergovat i pro naprosto neakceptovatelné hodnoty chi (to je divergenci 

vlastí regrese). Při divergenci je totiž stále zvyšován vliv tlumení, který vede ke stále 

nižším hodnotám iterační matice δ. Nakonec je hodnota tlumení tak vysoká, že matice δ je

prakticky nulová. V takovém případě je odhad nových regresních parametrů přirozeně 

velmi blízký předešlému odhadu (z minulého kroku), hodnota chi se tedy prakticky 

nezmění a podmínka | chiOld – chi | < epsilon je mylně interpretována jako konvergence 

metody.

Strategie kontroly akceptovatelnosti naposledy dosažené hodnoty chi v kombinaci se 

zavedením proměnného koeficientu LambdaCoeff a podmíněným restartem iterace byla 

vyvinuta v rámci řešení diplomové práce a rozšiřuje tak původní algoritmus publikovaný 

v Numerical Recipes in C++ [21]. Tento postup se ukázal být velmi účinný. Vedl ke 

konvergenci regresí i nad velmi slabými daty, kde byl původní algoritmus neúčinný.
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4.3.3 Virtuální metody CalculateFx a GetDerivative

Tyto dvě virtální metody jsou implementovány pro každého potomka třídy 

RegressFunction, konkrétně pro třídy RectangularHyperbole

a RectangularHyperboleDouble.

Metoda CalculateFx vrací funkční hodnoty pro zadané hodnoty x a params. V případě 

třídy RectangularHyperbole jsou funkční hodnoty počítány podle rovnice (15).

Pro třídu RectangularHyperboleDouble má regresní rovnice následující tvar:

���,��� = � ∙
��,� −���,��

�
�[S]

1 + ��
�[S]

+	 (1− �) ∙
(��,� + ∆��) − (���,� + ∆���)(�

�
� + ∆��)[S]

1 + (��
� + ∆��)[S]

(59)

přičemž ΔμL = μL,2 – μL,1, ΔμSL = μSL,2 – μSL,1 a ΔK' = K'2 – K'1 a index i může nabývat 

hodnot 0 nebo 1 a slouží jako „přepínač“ mezi funkčními hodnotami prvního a druhého 

analytu.

Metoda GetDerivative potom plní řádky matice p derivacemi regresních rovnic 

( (15) a (59) ) podle jednotlivých regresních parametrů.
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4.3.4 Profilové diagramy

Vykreslení profilových diagramů pro parametry stanovené regresní metodou zajišťuje třída 

IntervalEstimation. Jedná se opět o obecnou třídu, od které se odvozují potomci 

RectangularHyperboleIE a RectangularHyperboleDoubleIE. 

Ti obsahují metody Calulate… které zajišťují výpočet tau pro hodnoty v okolí 

posuzovaného regresního parametru. Algoritmus těchto metod je založen na tom, že 

přičtením vhodného násobku sebe sama postupně měníme hodnotu posuzovaného 

parametru a následně provedeme regresní analýzu. Posuzovaný parametr je vždy označen 

jako fixovaný, takže se v průběhu regrese jeho hodnota nemění. Výstupem regrese je 

hodnota chi kvadrát, ze které se spočítá tau podle rovnice (44). Dvojice hodnot posuzovaný 

parametr – tau se předává iterátoru, který zajišťuje jejich zanesení do grafu. Tím vzniká 

profilový diagram (levostranný, pravostranný, nebo oboustranný dle volby uživatele). 

Iterátor má také možnost transformace vynášených hodnot. Toho bylo využito a na základě 

volby uživatele je možné vykreslit diagram v jednotkách tau, intervalu spolehlivosti (%) 

nebo hladiny významnosti (α). Jelikož má hodnota tau Studentovo rozdělení [24], je 

konverze parametru tau na jednotky intervalu spolehlivosti či hladiny významnosti 

provedena následovně: pravděpodobnost P je určena jako kvantil Studentova rozdělení pro 

hodnotu tau se stupněm volnosti n – k (n je počet experimentálních dat, k počet parametrů). 

Hodnota α se spočítá jako 1 – P. Výpočet kvantilů Studentova rozdělení je proveden 

pomocí knihovny alglib [53].

Vykreslování profilového diagramu je ukončeno, pokud hodnota tau dosáhne 3, nebo je 

překročen maximální počet iterací.

Metoda má navíc mechanismus pro optimalizaci kroku, kterým se mění hodnota 

posuzovaného parametru. Hodnota se vždy násobí parametrem (1 + coeff). Pokud změna 

tau oproti předchozímu výpočtu překročí 0,1, parametr coeff se zmenší na polovinu. Pokud 

je naopak změna tau menší než 0,01, pak se hodnota coeff  násobí dvěma. Tím je zajištěno, 

že budeme posuzovaný parametr měnit rozumně velkým krokem.
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4.4 Ověření na experimentálních datech

Při načtení elektroforeogramu program automaticky nalezne píky a nabídne je uživateli 

k výběru. Dále vyhodnotí pozici píku a jeho šířku v polovině výšky. Uživatel může rovněž 

upravit podmínky automatické detekce píků a základní linie, případně provést detekci 

manuálně. Tyto funkce jsou dostupné z předchozí verze programu Eval, který byl vyvinut 

v naší laboratoři. Veškeré další rozšíření programu tak, jak je popisované v následujících 

kapitolách, je výsledkem řešení této diplomové práce.

4.4.1 Odhad HVL parametrů píku

První ověření programu probíhalo na datech č. 1 (měření závislosti efektivní mobility 

flurbiprofenu na koncentraci Malt-β-CD). Vyhodnocené elektroforeogramy jsou přiloženy 

ve složce Flurbiprofen v příloze této práce.

Při výběru píku analytu se automaticky spočítají všechny potřebné parametry včetně HVL

odhadu. Lze je zobrazit v záložce Results (Obrázek 6). 

Program umožňuje vykreslit odhad HVL funkce do grafu, takže je možné vizuálně 

porovnat jak dobře odhad pík „vystihuje“.

Obrázky 4 a 5 ukazují píky analytu, spolu s vykresleným HVL odhadem, pro měření bez 

komplexující látky (Obrázek 4), kde je pík méně deformován EMD a měření s 0,3mM 

Malt-β-CD v BGE (Obrázek 5), kde je deformace píku výraznější.
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Obrázek 4: Pík flurbiprofenu v BGE s nulovou koncentrací komplexující látky s vykresleným 

HVL odhadem.

Obrázek 5: Pík flurbiprofenu v BGE s 0,3mM Malt-β-CD v BGE s vykresleným HVL odhadem.
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Obrázek 6: Parametry stanovené HVL odhadem píku flurbiprofenu v BGE s 0,3mM Malt-β-CD 

v BGE.

Hodnoty parametrů stanovených HVL odhadem píku v programu Eval jsou uvedeny 

v Tabulce 1, kde jsou pro srovnání uvedeny i hodnoty stanovené fitem HVL funkcí 

v programu Origin (Obrázek 7).
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Obrázek 7: HVL fit píku flurbiprofenu s 0,3mM Malt-β-CD v BGE.

Tabulka zároveň uvádí migrační čas analytu odečtený z pozice vrcholu deformovaného 

píku. Migrační čas získaný z HVL funkce udává parametr a1. Je zřejmé, že rozdíl ve 

stanovení parametrů a1 pomocí regrese programem Origin a odhadem z geometrických 

vlastností píku je zanedbatelný oproti chybě zavedené odečítáním migračního času, tmig, 

z vrcholu píku.  Rovněž parametr a2 odpovídající difúzní disperzi píku je pro obě metody 

odhadu srovnatelný. Pouze odhady parametru a3δ  se významně liší. Tento fakt byl 

pozorován a diskutován v původní práci [12]. V souladu s námi obdrženými výsledky bylo 

zjištěno, že pro praxi nejvíce významný odhad migračního času, to je parametr a1, není na 

stanovení asymetrie píku, to je parametr a3δ, významně citlivý.

Data
Parametry

Origin (fit) Eval (odhad)

tmig [min] 6,30375

a1 [min] 6,20324 6,19754

a2 [min] 0,01449 0,01436

a3δ -30,44828 -35,30057

Tabulka 1: Parametry HVL funkce stanovené fitem píku v Originu a HVL odhadem v Evalu.



62

4.4.2 Vyhodnocení závislosti efektivní mobility analytu na koncentraci 

komplexující látky 

Z dat č. 1 jsme vyhodnocením všech elektroforeogramů získali vždy 3 a více hodnot 

efektivní mobility analytu pro danou koncentraci komplexující látky. Tyto hodnoty byly již 

při vyhodnocování elektroforeogramů automaticky zapisovány do souhrnné tabulky. Data 

z této tabulky umožňuje program vykreslit do grafu v záložce Rectangular Hyperbole Fit

(DrawData). V rámci toho také automaticky spočítá střední hodnotu efektivní mobility pro 

každou koncentraci a vynese ji do grafu spolu s daty.

Poté je možné provést vstupní odhad parametrů (Estimate Parameters) podle rovnic

(48) – (54). Graf na Obrázku 8 ukazuje vykreslenou křivku regresní funkce s parametry 

stanovenými odhadem.

Obrázek 8: Odhad regresních parametrů závislosti efektivní mobility komplexu flurbiprofenu na 

koncentraci Malt-β-CD v programu Eval.
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Následně provedeme regresní analýzu zobrazených dat (Fit). Z Obrázku 9 vidíme, že 

program potřeboval 4 iterace a ukončil regresi s hodnotami parametrů, které jsou uvedeny 

v Tabulce 3.

Obrázek 9: Regresní analýza závislosti efektivní mobility komplexu flurbiprofenu na koncentraci 

Malt-β-CD v programu Eval.

Další obrázky ukazují pro srovnání regresní analýzu stejných dat v programech Origin 

(Obrázek 10) a R (Obrázek 11 a 12). Získané parametry jsou pro srovnání opět uvedeny 

v Tabulce 3.
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Obrázek 10: Regresní analýza závislosti efektivní mobility komplexu flurbiprofenu na koncentraci

Malt-β-CD v programu Origin.

Obrázek 11: Regresní analýza závislosti efektivní mobility komplexu flurbiprofenu na koncentraci 

Malt-β-CD v programu R.
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Obrázek 12: Výstup regresní analýzy závislosti efektivní mobility komplexu flurbiprofenu na 

koncentraci Malt-β-CD v programu R.

Z tabulky vidíme, že výsledky regresní analýzy se při stanovování v jednotlivých 

programech prakticky neliší. Stojí za povšimnutí, že v rámci numerické přesnosti dává 

program Eval totožný výsledek se statistickým programem R. Odhady programem Origin, 

dosud používaným pro vyhodnocování těchto dat v naší laboratoři, se přitom od odhadů 

programy R a Eval nepatrně liší.

Parametry

Origin R Eval

μL -19,80085 -19,80093 -19,80093

μSL -7,42652 -7,42659 -7,42659

K' 3,96719 3,96735 3,96735

χ2 0,03861 0,03861 0,03861

Tabulka 2: Srovnání parametrů stanovených regresní analýzou dat č. 1 v programu Eval, Origin 

a R.
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Program Origin rovněž neumožňuje stanovení profilových diagramů, potažmo intervalů 

spolehlivosti a další statistickou analýzu regresních parametrů. Z programu Eval je možné 

konfidenční interval pro zvolenou spolehlivost odečíst z profilového diagramu vyneseného 

v jednotkách spolehlivosti či procentech (Obrázek 13 a 14). Statistický software R oproti 

tomu umožňuje pouze vykreslení v jednotkách tau, které nejsou příliš názorné.

Profilové diagramy pro konstantu stability komplexu K' ukazují Obrázek 13, 14 a 15

(vykresleno programem Eval ve všech volitelných jednotkách) a Obrázek 16 (vykresleno 

programem R, jednotky tau). 

Obrázek 13: Profilový diagram pro parametr K' v programu Eval (v %).

Obrázek 14: Profilový diagram pro parametr K' v programu Eval (v jednotkách α).
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Obrázek 15: Profilový diagram pro parametr K' v programu Eval (v jednotkách tau).

Obrázek 16: Profilový diagram pro parametr K' v programu R (v jednotkách tau).

V Tabulce 3 jsou uvedeny 95% konfidenční intervaly všech stanovovaných parametrů, 

které program R poskytuje jako součást výstupu regrese (Obrázek 11) a v programu Eval 

byly odečteny z profilových diagramů.
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Hranice 95% konfidenčních intervalů stanovených programy R a Eval se liší v řádech 

tisícin, což je způsobeno odečítáním hodnot v programu Eval z profilového diagramu. Tyto 

rozdíly jsou vzhledem k přesnosti naměřených dat zanedbatelné.

Oboustranný 95% konfidenční interval

R Eval

μL (-19,98789 ; -19,61454) (-19,9846 ; -19,6170)

μSL (-7,57217 ; -7,27899) (-7,5716 ; -7,2795)

K' (3,73528 ; 4,21142) (3,7348 ; 4,2098)

Tabulka 3: Srovnání parametrů stanovených regresní analýzou dat č. 1 v programu Eval, Origin

a R. Konfidenční intervaly stanovené programem +R a odečtené z programu Eval.
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4.4.3 Vyhodnocení závislosti efektivní mobility dvou analytů na koncentraci 

komplexující látky 

Závislost s nízkou hodnotou K'

Pro data č. 2 byly do tabulky zadány rovnou střední hodnoty efektivní mobility pro dané 

koncentrace TM-β-CD. Závislost má zjevně velmi nízkou hodnotu konstanty stability K', 

která určuje směrnici závislosti (15) a data jsou proto prakticky lineární. Fitování takové 

závislosti by nebylo možné bez zavedení kontroly chiAccepted a možnosti restartu iterace, 

která byla popsána v kapitole 4. 3. 2.

Program provedl odhad parametrů a následně fit (Obrázek 17). V tomto případě je nutné 

fixovat hodnotu ΔμL = 0, protože analyty jsou enantiomery a musí mít proto z definice 

totožnou mobilitu v systému bez komplexující látky. Fit v záložce Rectangular Hyperbole 

Double toto umožňuje, protože jako regresní rovnici používá rovnici (59). Stanovené

hodnoty parametrů jsou uvedené v Tabulce 4.

Obrázek 17: Regresní analýza závislostí efektivních mobilit komplexu amfetaminu na koncentraci 

TM-β-CD v programu Eval.
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Parametry Oboustranný 95% konfidenční interval

μL1 = μL2 25,67507 (25,5748 ; 25,7752)

μSL1 -7,86160 (-16,4838 ; -2,2237)

K'1 0,00588 (0,0044 ; 0,0074)

ΔμSL 0,73704 (-5,9548 ; 5,4813)

ΔK' 0,00056 (-0,0007 ; 0,0020)

Tabulka 4: Parametry stanovené regresní analýzou dat č. 2 v programu Eval při fixním ΔμL = 0

a jejich 95% konfidenční intervaly.

U komplexů dvou enantiomerů lze předpokládat, že mobility obou komplexů se nebudou 

významně lišit. Oba komplexy totiž mají totožné náboje a pravděpodobně i stejnou 

velikost, tedy hydrodynamický odpor. To naznačují i naměřená data, kdy mobility 

komplexů μSL1 a μSL2 si jsou velmi blízké a jejich konfidenční intervaly se silně překrývají.

Aby tedy bylo možné prohlásit mobility komplexů za různé, musely bychom pro jejich 

rozdíl prokázat statistickou evidenci. Vyslovme tedy hypotézu H0, že je rozdíl mobilit 

komplexů roven nule (což předpokládáme) a podrobme ji statistickému testování oproti 

alternativní hypotéze HA, že je rozdíl mobilit různý od nuly. K tomuto statistickému 

testování nám slouží profilový diagram v jednotkách hladiny významnosti, který na ose y

odpovídá p-hodnotě pro zvolenou hodnotu x testovaného parametru (v našem případě 

rozdílu mobilit komplexu). Je-li p-hodnota menší než 0,01 (1%), nulová hypotéza H0

nebyla obhájena a zamítáme ji. Je-li p-hodnota větší než 0,05 (5%), nesvědčí naměřená data 

v neprospěch nulové hypotézy a nemůžeme ji zamítnout. V mezním případě p-hodnoty 

0,01 – 0,05 nebudeme považovat data za dostatečně kvalitní pro rozhodnutí tohoto testu 

[23].
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Příslušný profilový diagram je na Obrázku 18. Nulová hypotéza ΔμSL = 0 odpovídá 

p-hodnotě 0,393, takže nelze zamítnout H0, že oba komplexy mají totožnou mobilitu. Proto 

je správné provést nový fit, kde budeme kromě ΔμL = 0 fixovat i ΔμSL = 0. Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 5.

Profilový diagram zároveň dobře ukazuje výraznou nelineárnost parametru ΔμSL.

Obrázek 18: Profilový diagram pro parametr ΔμSL v programu Eval (v jednotkách α).

Parametry Oboustranný 95% konfidenční interval

μL1 = μL2 25,67762 (25,5741 ; 25,7762)

μSL1 = μSL2 -7,62114 (-13,4720 ; -3,0612)

K'1 0,00593 (0,0048 ; 0,0072)

ΔK' 0,00039 (0,0003 ; 0,0004)

Tabulka 5: Parametry stanovené regresní analýzou dat č. 2 v programu Eval při fixním ΔμL = 0

a ΔμSL = 0 a jejich 95% konfidenční intervaly.

Analýza dat provedená v této kapitole ilustruje využití statistických modelů nově 

implementovaných v programu Eval a poskytuje tak důležité kvantitativní podklady pro 

úvahy o roli komplexačních rovnováh pro (enantio)separaci, jak jsou diskutovány 

v literatuře [54].
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4.4.4 Porovnání systému s jedním komplexujícím činidlem a dvěma 

komplexujícími činidly v BGE 

K vyhodnocení byla použita data č. 3 a 4 z literatury [42]. Data č. 3 pocházejí z měření 

dvou enantiomerů v systému z jedním komplexujícím činidlem, data č. 4 ze systému 

s komerční směsí komplexujících látek. 

Studie provedená v citované literatuře souvisí s problémy diskutovanými v minulé kapitole. 

Bylo ukázáno, že zatímco v systému s jedním substrátem se mobility komplexů 

pravděpodobně neliší (ΔμSL = 0), v systému se směsí komplexujících činidel mohou být 

mobility komplexů naopak významně rozdílné. „Mobilitou komplexu“ je zde přitom 

míněna tzv. souhrnná (overall) mobilita analytu v prostředí směsi selektorů. Citovaný 

článek byl publikován roku 2010 naší skupinou. Vyslovené závěry byly podloženy 

teoretickým modelem elektromigrace enantiomerů v prostředí čistého a směsného 

selektoru. Publikovaná data naznačovala správnost tohoto předpokladu, avšak nebyla 

podrobena potřebné statistické analýze, jelikož příslušný statistický aparát nebyl 

k dispozici. Profilové diagramy modulu Rectangular hyperbole double fit programu Eval 

nám tak umožňují poprvé získat statistickou evidenci pro tato tvrzení.

Data byla fitována v programu Eval (Obrázek 19 a 20) se zafixovanou hodnotou ΔμL = 0 

a stanovené parametry a konfidenční intervaly jsou uvedeny v Tabulkách 6 a 7. 
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Obrázek 19: Regresní analýza závislostí efektivních mobilit komplexu lorazepamu na koncentraci 

6-S-β-CD v programu Eval.

Parametry Oboustranný 95% konfidenční interval

μL1 = μL2 0,00000 X

μSL1 -25,06080 (-26,7191 ; -23,5847)

K'1 0,02795 (0,0247 ; 0,0315)

ΔμSL -0,44639 (-1,6977 ; 0,6930)

ΔK' 0,00802 (0,0045 ; 0,0120)

Tabulka 6: Parametry stanovené regresní analýzou dat č. 3 v programu Eval a jejich 

95% konfidenční intervaly.
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Obrázek 20: Regresní analýza závislostí efektivních mobilit komplexu lorazepamu na koncentraci 

směsi S-β-CD v programu Eval.

Parametry Oboustranný 95% konfidenční interval

μL1 = μL2 0,00000 X

μSL1 -7,94652 (-9,7774 ; -6,6937)

K'1 0,00707 (0,0054 ; 0,0088)

ΔμSL 14,85016 (-15,8070 ; -13,9433)

ΔK' 0,00233 (0,0018 ; 0,0029)

Tabulka 7: Parametry stanovené regresní analýzou dat č. 4 v programu Eval a jejich 

95% konfidenční intervaly.
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Stejně jako v minulé kapitole byla pomocí profilového diagramu stanovena p-hodnota pro 

testování nulové hypotézy H0, že rozdíl mobilit komplexů obou enantiomerů s čistým 

selektorem je nulový (oproti alternativní hypotéze HA, že rozdíl je nenulový). Podobně pro 

rozdíl mobilit komplexů obou enentiomerů se směsným selektorem. V prvním případě byla 

stanovena p-hodnota 0,22, takže nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu a mobility 

komplexů s čistým enantiomerem považujeme nadále za shodné. Ve druhém případě ovšem 

byla stanovena p-hodnota menší než 0,004, takže nulová hypotéza nebyla obhájena 

a můžeme se domnívat, že v případě směsného selektoru se mobility obou komplexů 

opravdu liší. To potvrzuje závěry uvedené v literatuře [42].
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5 Závěr

V rámci této práce byl rozšířen existující program Eval, vyvinutý v naší skupině, který 

primárně sloužil k vyhodnocování elektroforeogramů v CZE.

Pro účely programu bylo vytvořeno jádro knihovny pro práci s maticemi, která bude 

později využitelná i v dalších existujících softwarech naší skupiny, PeakMasteru a Simulu.

Do programu Eval byly přidány metody, které umožňují automatické proložení 

detekovaného píku analytu odhadnutou HVL funkcí a poskytnou pro pík HVL parametry 

včetně migračního času analytu při jeho nekonečném zředění.

Program byl dále rozšířen o dva nové moduly, které umožňují zpracovávat data pro 

vyhodnocení komplexací v CZE, např. při použití metody ACE. Tyto moduly využívají 

nelineární regresor, který umožní fitovat závislost efektivní mobility komplexu na 

koncentraci komplexujícího činidla v BGE. Výsledkem jsou stanovené regresní parametry, 

pro které program dále umožňuje vykreslit profilové diagramy ve volitelných jednotkách, 

ze kterých je možné odečíst konfidenční intervaly pro daný parametr.

Do druhého modulu byla implementována varianta fitování dvou závislostí zároveň, což je 

výhodné zejména v případě separace enantiomerů, kdy program umožňuje fixovat hodnotu 

rozdílu dvou parametrů, např. rozdílu efektivních mobilit v BGE bez komplexujícího 

činidla.

Maticový algoritmus nelineárního regresoru byl navržen tak, aby bylo v budoucnu možné 

jednoduše přidat do programu další regresní funkce pro jiný typ závislostí.

Nové funkce programu Eval byly otestovány na již dříve změřených datech, a v případech 

kde to bylo možné, byla ověřena shoda s vyhodnocením programy Origin či R. Pro případ 

závislosti mobilit enantiomerů amfetaminu na koncentraci TM-β-CD a závislostí mobilit 

enantiomerů lorazepamu na koncentraci definovaného 6-S-β-CD a komerční směsi S-β-CD, 

byly získány konfidenční intervaly pro regresní parametry všech závislostí, které dříve 

nebyly k dispozici. Závěry získané z testování hypotézy týkající se vždy rozdílu mobilit 

komplexů obou enantiomerů s komplexačním činidlem potvrzují závěry uvedené 

v literatuře.
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