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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem náhodného (Brownova) pohybu 

mikroskopické částice zachycené v optické pasti. Poskytuje náhled na využití 

v biologii. Velký prostor je věnován popisu metod, které umožňují díky náhodnému 

pohybu popsat past pomocí takzvané tuhosti. Nejprve jsou metody odhadu 

otestovány na simulovaných datech. Před využitím těchto metod na reálná data byla 

nutná jejich úprava, konkrétně eliminace přeslechů a frekvenčního rušení. V závěru 

práce byly popsány rozdíly při odhadu tuhosti z autokorelační funkce a výkonového 

spektra. 
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energie, přeslechy souřadných os, drift, frekvenční filtry, Lynnův filtr, 
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Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the description of random (Brownian) motion of 

microscopic particle trapped by optical trap. This thesis provides overview of 

possible usage in biology. The major part of the thesis is dedicated to description of 

methods that allow characterize optical trap with etc. stiffness thanks to the random 

motion. First, the estimation methods are tested on the simulated data. Before using 

these methods for real data, it was necessary to modify them, specifically to 

eliminate crosstalk and frequency noise. The differences in the estimation of the 

stiffness from the autocorrelation function and the power spectrum were described 

in the conclusion.  
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1 ÚVOD 

Pod pojmem optická pinzeta si můžeme představit optickou sestavu, která pomocí 

mechanického účinku fokusovaného světelného svazku (laser) umožňuje zachycení 

a přemisťování průsvitných objektů velikosti v řádech mikrometrů a nanometrů. 

Zachycená částice je silou, která má původ ve změně hybnosti fotonů rozptýleného 

záření, usměrňována do středu světelné stopy (optické pasti). Dle přítomnosti 

oscilací rozlišujeme dva režimy – přetlumený (bez oscilace) a podtlumený.  

 V biologii se optická pinzeta požívá pro manipulaci s buňkami, popřípadě při 

snaze pochopit interakce na úrovní molekul. Ovšem tato práce se nezabývá 

využitím, ale je zaměřena na samotnou optickou past z hlediska charakteristiky 

jejich parametrů. Nejkritičtějším parametrem je pro nás tuhost pasti, která souvisí 

s optickou silou. V nejčastěji používaném přiblížení předpokládáme, že je optická 

síla přímo úměrná výchylce částice z rovnovážné polohy podobně jako se chová 

závaží na napnuté pružině. Tuhost pak představuje konstantu úměrnosti mezi silou 

a výchylkou. 

Cílem práce je nejprve poskytnout základní matematický rámec pro Brownův 

pohyb, protože se použité metody zakládají na přítomnosti náhodné síly. Prostor je 

věnován zejména popisu náhodného pohybu Langevinovou rovnicí. Práce dále 

popisuje opticky zachycenou částici v troj-dimenzionálním prostoru pomocí 

diferenčních rovnic a poskytuje náhled do konkrétních bioaplikací optické pinzety.  

V praktické části se práce věnuje popisu metod, které nám umožní získat tuhost 

pasti. Programové prostředí Matlab nám umožní simulovat data a realizovat odhad 

jak z korelační funkce, tak z výkonového spektra. Cílem u zpracování 

experimentálních dat bylo nalézt frekvenční filtr s takovými parametry, který by 

vedl k zpřesnění odhadu tuhosti ať už z autokorelační funkce nebo výkonového 

spektra.  
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2  NÁHODNÝ POHYB 

První kapitola této práce se bude zabývat náhodným pohybem, který souvisí 

s pohybem Brownovým. Z běžného pohledu se náhodný pohyb projevuje jako šum 

v měřeném systému. Tudíž bychom očekávali, že je jeho přítomnost nežádoucí a je 

naším cílem jej potlačit. Avšak v případě optických mikro-manipulací jej můžeme s 

výhodou využít pro určování vlastností zkoumané optické pasti a jejího okolí.  Tato 

kapitola se zabývá především matematickým popisem náhodného pohybu pomocí 

Newtonových pohybových rovnic a pro práci kritickou Langevinovou rovnicí a jejím 

vztahem k bílému šumu.  

 

2.1 Brownův pohyb a jeho matematický popis 

Důležitým aspektem práce s optickými pinzetami je všudypřítomný Brownův 

pohyb, který v roce 1828 vypozoroval botanik Robert Brown. Ten zkoumal volné 

suspenze pylových zrn. Zjistil, že sledovaná zrna jsou v neustálém prudkém 

oscilačním (mechanickém) pohybu. Rozdíl jeho experimentu oproti předchozím 

případům byl důkaz, že tento pohyb není podmíněn viabilitou částice, neboť 

experiment uskutečnil s popelem ze svých kamen [2].  

 

 
Obr. 1 Zachycení Brownova pohybu Jeanem Perrinem roku 1908. Částice tmelu ve vodě, pozice 

zaznamenány v 30 sekundových intervalech. Převzato z [1]. 
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U mikroskopické částice k tomuto pohybu dochází v důsledku neustálých 

kolizí s molekulami kapaliny (ty jsou v pohybu v důsledku jejich termální energie), 

ve které jsou ponořeny. Brownův pohyb neustává ani v případě kdy je systém 

izolován od externích vlivů, narůstá se snižující se velikostí částice, dále když 

viskozita kapaliny klesá a zvyšuje se teplota. Brownova částice se pohybuje 

nezávisle i v případě, že se k sobě 2 částice přiblíží a jedna z nich má menší průměr 

než druhá [2]. 

Při pohledu na Brownovy trajektorie (Obrázek č. 1) můžeme říci, že jsou 

nepravidelné, jejich rychlost není dobře definovaná a pohyb částice v konkrétním 

okamžiku je nezávislý na pohybu té samé částice v jiném okamžiku. Pohyb můžeme 

v nejjednodušším případě kvantifikovat pomocí druhého Newtonova pohybového 

zákona [1], na který později naváže Langevinova rovnice. Pohybové rovnice lze 

zapsat ve tvaru  

 𝑚𝑛

𝑑2

𝑑𝑡2
𝑟𝑛 = 𝐹𝑛(𝑟1, … 𝑟𝑁), (2.1) 

 

kde N je celkový počet částic včetně mikroskopického objektu a molekul kapaliny, 

rn jejich polohy, Fn síla působící na n-tou částici o hmotnosti m.  

V případě opticky chycených částic se jedná o souhru mezi náhodným 

pohybem a deterministickými optickými silami. Po uplynutí určitého času se částice 

v optickém poli usadí poblíž rovnovážné pozice, ale stavu kompletní rovnováhy 

nedosáhne. Místo toho se bude vyskytovat poblíž této pozice s určitým „chvěním“. 

Částice je usměrňována do místa rovnovážné polohy vratnou silou, která je v prvním 

přiblížení přímo úměrná její výchylce [1].  

2.2 Matematické přístupy 

 I když by bylo možné sestavit model pro pohyb Brownových částic (včetně molekul 

kapaliny) pomocí Newtonových pohybových rovnic, byl by to úkol nadlidský, a to 

z důvodu obrovského množství molekul v jakékoliv reálné situaci. Z hlediska 

matematických modelů se aplikují zejména tyto 2 přístupy [1], které jsou vzájemné 

spjaté. 

1. Soustředění na stochastické trajektorie jedné částice, jejíž pohyb je 

modelován diferenciální rovnicí, ke které je přidána stochastická síla ve 

smyslu zavedení interakce částice s prostředím (obrázek č. 2) 
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Obr. 2 Druhý Přístup zaměřený na stochastické trajektorie jedné částice. Vývoj polohy částice 

v čase. Převzato z [1]. 

 

 

2. Využití distribuce pravděpodobnosti s parametry ρ(r,t) souboru 

Brownových částic, jejichž deterministický vývoj je modelován s použitím 
parciálních diferenciálních rovnic (obrázek č. 3) 

 

 
Obr. 3 Přístup zaměřený na funkci distribuce pravděpodobnosti souboru částic. Převzato z [1]. 

 

2.3 Langenivova rovnice 

V návaznosti na zmíněné přístupy v předchozí podkapitole lze Langevinovu rovnici 

přiřadit k přístupu prvnímu, tedy s její pomocí lze sestavit model Brownova pohybu 
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zaměřením na stochastické trajektorie jedné částice [1]. Langevinovu rovnici 

získáme přidáním proměnlivé síly do Newtonovy pohybové rovnice pro částici o 

hmotnosti m, která se nachází ve viskózní kapalině. 

 𝑚
𝑑2

𝑑𝑡2
𝑟(𝑡) = −

𝑑

𝑑𝑟
𝑈(𝑟) − 𝛾

𝑑

𝑑𝑡
𝑟(𝑡) + 𝜒(𝑡), (2.2) 

 

kde γ vyjadřuje koeficient tření částice a pro kulovité částice s poloměrem a 

pohybující se v kapalině o viskozitě η je popsán pomocí Stokesovým zákonem, 

 𝛾 = 6𝜋𝜂𝑎 (2.3) 

 

χ(t) v Langevinově rovnici má význam náhodné síly, která má následující vlastnosti: 

1. nulový průměr, tzn. ⟨χ(t)⟩ = 0, 

2. je nekoherentní, tzn. ⟨χ(t)x(t)⟩ = 0, 

3. kolísá mnohem rychleji než pozice částice, její autokorelace je vyjádřena jako 

⟨χ(t)χ(t + τ)⟩ = 2Sδ(τ) a tedy její hodnota v momentálním okamžiku nezávisí 

na hodnotách v předchozím čase t.  

 

Protože má tato náhodná síla tyto 3 vlastnosti, tak platí χ(t) = √(2S)W(t), kde 

W(t) představuje bílý šum (viz dále) a S je amplituda šumu náhodné síly.  

V kapalině nízké viskozity můžeme zanedbat setrvačnost pohybu částice a 

získáváme tak přetlumenou Langevinovu rovnici  

 
𝑑

𝑑𝑡
𝑟(𝑡) = −

1

𝛾

𝑑

𝑑𝑟
𝑈(𝑟) + 𝜉(𝑡), (2.4) 

 

kde 𝜉(𝑡) =  √2𝐷 𝑊(𝑡) je bílý šum s intenzitou 2D. 𝐷 =
𝑘𝑏𝑇

𝛾
 je koeficient difúze, kde 

kB představuje Boltzmannovu konstantu a T absolutní teplotu. 

2.4 Bílý šum 

Bílý šum lze popsat jako nestandartní funkci, protože je téměř ve všech místech 

funkce nespojitá a má nekonečně mnoho variací. Bílý šum můžeme chápat jako 

ekvivalent diskrétní sekvence nezávislých náhodných čísel [3].   
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3 OPTICKÁ PINZETA A JEJÍ VYUŽITÍ 

3.1 Opticky zachycená částice 

Brownova částice je v optické pasti v dynamické rovnováze, kdy je vytlačována 

z pasti tepelným šumem proti optickým silám, které ji naopak směrují ke středu 

pasti. Časové měřítko, ve kterém působí návratná síla je dáno poměrem τot = γ / κ.  

Tento poměr bývá výrazně vyšší než relaxační čas hybnosti τm [1], který 

udává průměrnou dobu pro ztrátu původní hybnosti částice a může být v případě 

přetlumeného režimu zanedbán. Pro troj-dimenzionální optickou past pak můžeme 

sestavit trojici přetlumených diferenčních Langevinových rovnic s přítomností 

harmonické vratné síly 

 

{
 
 

 
 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖−1 −

𝜅𝑥
𝛾
𝑥𝑖−1∆𝑡 + √2𝐷 𝑊𝑥,𝑖(𝑡),

𝑦𝑖 = 𝑦𝑖−1 −
𝜅𝑦

𝛾
𝑦𝑖−1∆𝑡 + √2𝐷𝑊𝑦,𝑖(𝑡),

𝑧𝑖 = 𝑧𝑖−1 −
𝜅𝑧
𝛾
𝑧𝑖−1∆𝑡 + √2𝐷𝑊𝑧,𝑖(𝑡),

 (3.1) 

 

kde x, y a z s indexem i představují pozici částice v čase ti, κ představuje tuhost pasti, 

γ koeficient tření. Člen √(2D∆t)Wosa,i má funkci náhodného členu určité osy v čase ti. 

Tuhost je v případě os x a y podobná, ve směru osy z je nižší. Díky tomu má past 

z hlediska pravděpodobnosti výskytu částice tvar elipsoidu [1].  

 
Obr. 4 Trajektorie kulovité částice zachycené optickou pinzetou. Převzato z [6]. 
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3.2 Přetlumený a podtlumený režim 

Základním principem jakéhokoliv režimu optické pinzety je rychlost, s kterou se 

systém navrací do stavu rovnováhy a s tím spojená intenzita oscilace. V případě 

přetlumeného režimu se systém navrací do rovnováhy téměř okamžitě bez 

přítomnosti oscilace, tento efekt můžeme také přisoudit enormní síle tření. Oproti 

tomu v režimu podtlumeném se systém vrací do stavu rovnováhy pomaleji ve 

srovnaní s přetlumeným a je zde přítomné kmitání.  

To je typicky spojeno s vlivem prostředí, ve kterém částici zachycujeme. Pro 

přetlumený režim je typickým prostředím voda. V plynech, popřípadě ve vakuu 

zachycené částice charakterizují režim podtlumený.  

Setrvačnost je kritickým parametrem podtlumeného režimu. Oscilace však 

mohou být přítomny i v přetlumeném režimu, například pokud dochází ke 

kruhovému pohybu částice v takzvaném optickém víru nebo při rotaci 

nesymetrické částice. V takovýchto případech se je popis chování částice i v 

přetlumeném režimu formálně takřka shodný s popisem oscilující částice v 

podtlumeném režimu [1, 4]. 

3.3 Příklady bioaplikací optické pinzety 

 

Rozvoj uplatnění optické pinzety znamenala pokrok v oblasti studování živé hmoty, 

když umožnila manipulaci a pozorování interakcí na molekulární úrovni. Není 

možné pokrýt veškeré využití, což také není náplní práce, ale poskytnou určitý 

náhled do jedné z důležitých oblastí využití optické pinzety. 

Prvním příkladem využití je sledování pohybu mikrotubulárního motoru. 

Kinesin je dvouhlavý motorový protein pohybující se po vlákně mikrotubulu v 8 nm 

krocích. Po vlákně se pohybují hlavy kinesinu tím, že se jedna po druhé střídají, a tak 

vykonávají kroky ve směru pohybu. Dalším možným způsobem je pohyb 

píďalkovitý, kdy se po mikrotubulu přesouvá pouze jedna hlava. Pomocí optické 

pasti byla zachyceny mikroskopické kuličky (sloužící jako marker polohy) 

s uchycenými molekulami kinesinu. Jednotlivé kuličky byly nejprve zachyceny jako 

volně difundující částice a přivedeny blízko mikrotubulu zachyceného na krycím 

sklíčku, kde se molekuly kinesinu uchytily a daly se do pohybu. Změny polohy byly 

zachyceny příslušným měřícím systémem s přesností na nm. Sledovány byly pohyby 

derivátů kinesinu, značené biotinem nebo His, různých délek z octomilky, lidského 

exprimovaného v Escherichia coli a také v přirozené podobě získanou z olihně. U 

některých molekul kinesinu se projevily odlišnosti v době setrvání mezi po sobě 

následujícími kroky. Tento jev způsobil „kulhání“ motorových proteinů při pohybu 
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po mikrotubulu. „Kulhání“ naznačuje, že molekuly kinesinu střídají při daném kroku 

2 různé konformace. To indikuje asymetrický mechanismus „ruka přes ruku“ [7]. 

 Díky tvarování optického pole (úprava fáze a amplitudy světla) můžeme 

využít takzvané holografické optického zachycení pro studium buněk. Geometrie 

holografického zachycení je založena na prostorové modulaci světla modulátorem. 

Moderní modulátory jsou zejména využívány pro změnu fáze, protože modulace 

amplitudy není tak často vyžadována z důvodu snížení optické síly. Díky 

modulátorům je možné dynamicky vytvářet větší množství optických pastí, 

navzájem v prostotu měnit jejich polohu a také profil působící síly [8]. 

K samotnému využití. Profesor Kress a kolegové využili pole pastí ke 

kontrolovanému vypuštění chemoatraktantu (látka důležitá pro zahájení 

obranných funkcí, například při zánětu) z opticky manipulovaných mikročástic pro 

demonstraci polarizace a řízené migrace neutrofil (typ bílé krvinky) a generace 

nových lamellipodií (aktin cytoskeletu) v buňkách HL60.   Mimoto vypuštěním 

inhibitoru aktinu polymerázy demonstrovali vysoce lokalizované stažení 

lamellipodie a změnu směru migrace neutrofil ve stejném typu buňky [8]. 

Holografické zachycení také využil Kai Uhrig, který s kolegy sestavil 

biomimetickou kvazi-2D aktinovou síť ze holograficky zachyceného pole částice. 

Umožnilo jim to sledovat mechanické napětí aktinových vláken v relaci aktinové sítě 

v momentě jejich překřížení, docíleného pomocí iontů hořčíku [8]. 

Dalším přínosem je in situ analýza v reálném čase, která umožňuje sledování 

reakce buňky na podaný medikament. Také můžeme v průběhu kontrolovat růst 

buňky. Daniel Burnham a jeho kolegové s využitím pinzety, kromě přesměrování a 

omezení růstu hrotu strukturálního vlákna podhoubí, vyvolali výrazné větvení 

vlákna. Sledovali buněčné struktury vláknitých hub, které vyvolávají lidské i 

rostlinné nemoci [9]. 

Společně s holografickým zachycením se dá také využít fluorescenčního 

zobrazení. Pomocí pinzety byly buňky kvasinek manipulovány tak, aby se dostaly do 

zobrazované roviny. Analýza umožnila sledování prostorové distribuce proteinů 

v buňce, a to s vysokým prostorovým a časovým rozlišením. Výhodou oproti běžné 

fluorescenční mikroskopii je eliminace potřeby souboru obrazů, a tím také 

fotobleachingu (rušivý jev, vychází z vlastnosti intenzity světla rozkladu fluoforů)  

[10]. 
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4 PŘÍSTUPY PRO PRÁCI S DATY 

Kapitola se zabývá popisem tří metod pro práci s daty, a to zejména v přetlumeném 

režimu. Data jsou ve formě časové řady poloh ve 3D získané pomocí kamery nebo 

kvadrátní fotodiody pořízené s určitou vzorkovací frekvencí, charakteristickou pro 

daný detekční systém. Kamery mají obvyklou vzorkovací frekvenci v řádech stovek 

Hz, kvadrátní fotodiody v řádech stovek kHz. 

4.1 Korelační metody 

První metodou práce s daty jsou korelační analýzy. Mezi tyto metody se řadí 

korelace a kovariance, které charakterizují vztah mezi náhodnými veličinami, jejich 

funkce pak určují vztahy mezi náhodnými procesy. Pokud je korelace nenulová, je 

dost možné, že na sobě dané procesy závisejí. Korelace nedovoluje rozhodnou pro 

po sobě jdoucí děje, zda jsou ve vztahu příčina – následek, protože korelace 

neimplikuje kauzalitu. Samotné funkce jsou dvourozměrné, ale při předpokladu 

stacionarity procesu, kdy se jeho statické parametry nebudou s časem měnit, 

se funkce stávají jednorozměrnými a závisí pouze na časovém rozdílu. Obecné 

vlastnosti popisují následující podkapitoly [5]. 

V případě analýzy pohybu částice budeme mluvit o autokorelační funkci za 

předpokladu zkoumání vztahu v rámci jedné osy. Korelační funkci využijeme 

v případě hledání spojitosti v rámci kolmé roviny.  

Vlastnosti Autokorelační funkce 

Autokorelační funkce Cx je funkcí sudou, a tedy platí 

 𝐶𝑥(−𝜏) = 𝐶𝑥(𝜏), (4.1) 

 

hodnota v 0 odpovídá střednímu výkonu signálu a zároveň nabývá nejvyšších 

hodnot 

 𝐶𝑥(0) = 𝐸(𝑓𝑤(𝑛)𝑓𝑤(𝑛)) = 𝐸{𝑓𝑤
2}, (4.2) 

 𝐶𝑥(0) ≥ ±𝐶𝑥(𝜏), 𝜏 ≠ 0. (4.3) 

 

Vlastnosti vzájemné korelační funkce 

Korelační funkce Cxy je funkcí ne sudou, a tedy 

 𝐶𝑥𝑦(−𝜏) ≠ 𝐶𝑥𝑦(𝜏), (4.4) 

 

ale zároveň platí 

 𝐶𝑥𝑦(−𝜏) = 𝐶𝑦𝑥(𝜏). (4.5) 
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Dále platí následující nerovnost, která charakterizuje určité omezení velikosti 

korelační funkce pro jakoukoliv hodnotu zpoždění τ 

 |𝐶𝑥𝑦(𝜏)| ≤
1

2
(𝐶𝑥(0) + 𝐶𝑦(0)), (4.6) 

 

pokud vyjdeme ze vztahu pro součin středních hodnot kvadrátů náhodných veličin, 

tak platí 

 𝐸{𝑓𝑛
2}𝐸{𝑔𝑛+𝜏

2 } ≥ |𝐸{𝑓𝑛 𝑔𝑛+𝜏}|
2 (4.7) 

 

po úpravě 

 |𝐶𝑥𝑦(𝜏)|
2
≤ 𝐶𝑥(0)𝐶𝑦(0). (4.8) 

 

Autokorelační analýza pohybu částice v optické pasti 

Při použití poziční autokorelační funkce získáváme množství času, po kterém částice 

„zapomene“ svou původní pozici. Časové měřítko τot,x určuje způsob jakým je částice 

uchycena v optické pasti, když se zvyšuje její tuhost κ, tak je částice podrobena silné 

vratné síle a pro past charakteristický čas τot,x klesá [1]. Vztah pro poziční 

autokorelační funkci Cx je následující 

 𝐶𝑥(𝜏) =
𝑘𝐵𝑇

𝜅𝑥
𝑒
−

|𝜏|

𝜏𝑜𝑡,𝑥
 
,    (4.9) 

 

kde kB představuje Boltzmannovu konstantu, T absolutní teplotu, κx tuhost pasti 

v ose x, τot,x = γ/κx časové měřítko vratné síly, γ koeficient tření. 

Lze také vyjít ze vztahu pro korelační odhad v časové oblasti a určit poziční 

autokorelační funkci (PAF) [1] ze série korelovaných pozic částice pořízených 

v pravidelných intervalech, potom jsou pozice vzorků dány xj = x (tj), kdy j = 1, …, N 

a vzorkování je dáno tj = j∆t. Vznikne trajektorie těchto korelovaných pozic s body 

v diskrétních časech dané zpožděním τk = k∆t a PAF Cx můžeme určit ze vztahu 

 𝐶𝑥,𝑘 =
1

𝑁 − 𝑘
∑ 𝑥𝑗+𝑘𝑥𝑗 .

𝑁−𝑘

𝑗=1

 (4.10) 

 

S opakováním této metody analýzy na různých experimentálních datech lze 

získat průměrnou hodnotu a směrodatnou odchylku pro Cx,k i námi požadovanou 

tuhost κx. Dále zavádíme čas rozkladu, který se snižuje v případě zvyšují se síly pasti 

(Obrázek č. 4). Detekční soustava dat optické pinzety nemusí dávat pozici ve 

vhodných jednotkách (například v pixelech). Z tohoto důvodu je užitečné určit 
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faktor konverze [1], abychom měli pozici z pořizovacího systému v jednotkách 

délky. Faktor S(ex) dle vztahu 

 𝑆𝑥
(𝑒𝑥)

= √
𝛾

𝛾(𝑒𝑥)
 (4.11) 

 

γ(ex) je experimentálně získaný koeficient tření. 

 

 
Obr. 5 Autokorelační funkce. Vliv tuhosti pasti na čas rozkladu. Převzato z [1]. 

 

Korelační analýza pohybu částice v optické pasti 

Metoda vhodná při práci s více signály získanými z kvadrátní fotodiody (QPD), kdy 

přeslechy mezi mnoha pozičními signály mohou být charakterizovány pomocí 

vzájemné korelační funkce [1]. Mějme příčné signály xqpd, i a yqpd, i jako funkci času, 

kde i = 1, …, N, při vzorkování ti = i∆t. Funkci můžeme získat opět ze vzorce pro 

korelační odhad Cxy v originální oblasti, její časová osa je dána zpožděním τk = k∆t a 

samotné znění vztahu je pak  

 𝐶𝑥𝑦,𝑞𝑝𝑑,𝑘 =
1

𝑁 − 𝑘
∑ 𝑥𝑞𝑝𝑑,𝑖+𝑘 𝑦𝑞𝑝𝑑,𝑖

𝑁−𝑘

𝑖=1

 . (4.12) 

 

Při vzájemné korelaci lze za určitých okolností (kap. 6.1) vypozorovat již 

zmíněně přesahy, které lze redukovat dekorelací. 
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4.2 Metoda spektrální energie 

Upravíme-li Langevinovu rovnici (2.2), aby popisovala vynucený pohyb částice o 

hmotnosti m podél určité osy v imerzním prostředí o viskozitě η a předpokladu 

parabolického potenciálového profilu pasti. Dostáváme následující vztah 

 
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+
𝛾

𝑚

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+
𝜅

𝑚
𝑥 =

𝐵

𝑚
𝛿(𝑡). (4.13) 

 

Levou část můžeme chápat jako harmonický oscilátor o tuhosti κ, který je tlumený 

Stokesovou silou (2.3). Pravá strana charakterizuje buzení oscilací Langevinovou 

silou s amplitudou B a má charakter bílého šumu (kap. 2.4). δ(t) vyjadřuje kolísání 

náhodné síly. Z důvodu působení Stokesovy síly je oscilátor přetlumený. Pokud 

máme částice o velikosti v µm je Reynoldsovo číslo R malé [12], přibližně 

 𝑅 =
𝑣𝑟𝜌

𝜂
≈ 10−5, (4.14) 

 

kde v je rychlost částice (přibližně 10 µm/s), r je poloměr částice (v případě 4.14 

přibližně 1 µm), ρ hustota vodního prostředí (odpovídající hodnotě 103 kg.m3) a η je 

viskozita vodního prostředí (přibližně 10-3). 

 Na rovnici (4.13) aplikujeme Fourierovu transformaci a získáme spektrální 

hustotu energie polohy částice Sk popsanou Lorentzovským tvarem [14] 

 𝑆𝑘 =

𝐷
(2𝜋)2

𝑓0
2 + 𝑓𝑘

2 , 
(4.15) 

 

kde D = kBT/γ je difuzní koeficient, fk = k/T a f0 = κ/2πγ je zlomová frekvence a je dle 

vztahu závislá na Stokesově koeficientu (2.13) a tuhosti κ optické pasti. Tuhost κ 

můžeme určit pomocí získané rohové frekvence (4.15) dle vztahu  

 𝜅 = 2𝜋𝛾𝑓0. (4.16) 

 

V případě sférické částice poloměru r v kapalině viskozity η [13] je tuhost κ 

vypočítána jako 

 𝜅 = 12𝜋2𝜂𝑟𝑓0. (4.17) 

 

 Opět je vhodně definovat konverzní faktor S(ex) [14], abychom získali pozice 

v jednotce délky a ne napětí. Faktor dle vztahu  

 𝑆𝑥
(𝑒𝑥)

= √
𝐷(𝑒𝑥)

𝐷
, (4.18) 

kde D je difuzní koeficient a D(ex) experimentálně získaný difúzní koeficient. 
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Výkonové spektrum 

Spektrální hustota energie získaná pomocí Fourierovy transformace ze záznamu 

trajektorie je náhodná veličina, jejíž hodnoty jsou rozděleny s exponenciální 

rozdělením kolem očekávané hodnoty. Vyjdeme-li z centrální limitní věty 

můžeme vhodnou kompresní metodou dosáhnout hodnot s menším rozptylem, 

které budou normálně (Gaussovsky) rozdělené. Kompresi dat provedeme pomocí 

blokování a následně je proložíme odpovídající křivkou. Proložíme-li exponenciální 

data pomocí odhadu maximální věrohodnosti zjistíme, že odhad je ekvivalentní 

minimalizaci vztahu [14] 

 

 ℱ = − log 𝑝 =∑(
𝑆𝑘
(𝑒𝑥)

𝑆𝑘
+ log 𝑆𝑘) ,

𝑘

 (4.19) 

kde S(ex) představuje spektrum experimentálních dat, S spektrum teoretické. Po 

aplikaci komprese získáme „lokální průměrné hodnoty“ jak frekvencí, tak i 

spektrální hustoty energie.  Tyto veličiny budeme nadále označovat pomocí horní 

čáry nad písmeny (např. 𝑓, 𝑆). Vztah (4.19) je možné převést na ekvivalentní 

minimalizaci sumy čtverců ve tvaru 

 𝜒2 = 𝑛𝑏∑(
𝑆
(𝑒𝑥)

(𝑓) − 𝑆(𝑓)

𝑆(𝑓)
)

2

.

𝑓

 (4.20) 

Tuto minimalizaci je pak možné provést pomocí Levenberg-Marquardtova 

algoritmu.  

Dalšími přístupy mohou být například odhad dle Welche, odhad pomocí prosté 

metody periodogramu, popřípadě odhad pomocí korelogramu [5]. 

4.3 Poziční histogram  

U optické pasti v přetlumeném režimu předpokládáme parabolický potenciálový 

profil, tedy harmonický potenciál. Pokud využijeme Boltzmannovy statistiky [11], 

můžeme potenciálový profil získat z měření výchylek částice z rovnovážné polohy. 

Pravděpodobnost výskytu p částice v určitém intervalu (x, x + dx) je dána vztahem: 

 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐶𝑒
−
𝐸(𝑥)

𝜅𝐵𝑇 , (4.21) 

 

kde E(x) je potenciální energie v místě x, κB Boltzmannova konstanta a T absolutní 

teplota v kelvinech. C normalizuje pravděpodobnost (∫p(x)dx = 1). Naměřením 

velkého množství fluktuací okolo rovnovážní polohy nám umožňuje vytvořit 

histogram poloh. S využitím logaritmování lze získat potenciálový profil, a to dle 

vztahu: 
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 𝐸(𝑥) = −𝑘𝐵𝑇 ln(𝑝(𝑥)) + 𝑘𝐵𝑇 ln 𝐶. (4.22) 

 

Druhý člen rovnice určuje nulovou hladinu potenciální energie a lze ho vynechat. 

Postup lze aplikovat v případě kalibrovaného detektoru pozice.  

 
Obr. 6 Jednotlivé kroky pro získání potenciálového profilu (c). Na obrázku (a) znázorňuje záznam 

výchylek 200 nm kuličky, (b) poziční histogram a (c) výsledný harmonický potenciál. Převzato z 

[11]. 

 

V případě Boltzmannovy statistiky pro harmonický potenciál můžeme určit tuhost 

ze vztahu 

 −𝑘𝐵 𝑇 ln 𝑝(𝑥) =
1

2
𝜅𝑣𝑈

2, (4.23) 

 

kde κv [NmV-2] je tuhost vyjádřena z U [V], což je nekalibrovaný signál [11]. 

 

4.4 Měření tuhosti pasti a její využití pro kalibraci  

V kombinaci s metodou spektrální energie můžeme provést kalibraci přímo během 

zpracování záznamu signálu z kvadrátního detektoru. Z frekvenční analýzy jsme 

získali tuhost optické pasti (4.16). Kombinací metod (kap. 4.2 a 4.3) a při znalosti 

Stokesova koeficientu používaných částic lze získat převodní konstantu mezi 

signálem detektoru a vzdálenosti sondy (zachycené částice) od pasu svazku [13]. 
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V případě sférické částice poloměru r v kapalině viskozity η je tuhost vypočítána dle 

vztahu (4.17). V případě Boltzmannovy statistiky pro harmonický potenciál platí 

(4.21). Poloha částice x v nanometrech 

 𝑥 = 𝛽𝑣𝑈, (4.24) 

 

kde U je nekalibrovaný signál a βv [mV-1] je převodní konstanta a dá se vyjádřit jako 

 𝛽𝑣 = √
𝜅𝑣
𝜅
. (4.25) 

  

Tuhosti získáme z jednoho souboru dat, a to za předpokladu lineárního detektoru 

polohy a znalosti Stokesova koeficientu částice (2.3). 

4.5 Podtlumený režim 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole (kap. 3.2) odlišnost podtlumeného režimu 

spočívá v prostředí a přítomnosti oscilací u částice navracející se do rovnovážného 

polohy vlivem vratné síly. Prostředím podtlumeného režimu je kapalina nebo plyn.  

Přítomná oscilace dle pohybové rovnice 

 𝑚𝑥 + 𝛾𝑥 + 𝜅𝑥 = ∫A. sin (𝜔𝑡 + 𝜑), (4.26) 

kde m je hmotnost částice, γ je koeficient tření, κ tuhost pasti, ω úhlová frekvence φ 

fáze. Pravá strana rovnice představuje budící harmonickou sílu. V případě 

konstantní amplitudy a náhodné fáze opět získáme bílý šum (tj. šum s konstantní 

amplitudou na všech frekvencích). 

 Pokud provádíme korelační metody u rotující částice, dostáváme analogii 

podtlumeného režimu. Rozdíly pozorujeme ve tvaru funkce, kdy můžeme oproti 

autokorelaci přetlumenému režimu (Obr. 4) vypozorovat zákmity (Obr. 7). Tento 

rozdíl můžeme vypozorovat u práce Volpeho a Petrova, kteří detekovali točivý 

moment částice [15].  

V případě metody spektrální energie, pokud vezmeme v potaz oscilace, bude 

potřeba upravit vztah vyjadřující Lorentzovskou funkci (4.15). Dalším důvodem pro 

úpravu je snímání dat po dobu konečného časového intervalu.  

 Výstup histogramu poloh je ukázán na následujícím obrázku (Obr. 7) v levém 

horním rohu. 
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Obr. 7 Autokorelační (červená křivka), korelační funkce (modrá křivka) a histogram poloh rotující 

částice. Převzato z [14]. 

 

4.6 Srovnání metod 

Všechny zmíněné metody (kap. 4.1, 4.2, 4.3) nám umožňují experimentálně vyjádřit 

kritickou vlastnost optické pasti, a to její tuhost κ. V případě potřeby sledovat pozici 

částice v optické pasti v jednotkách délky je nutné provést kalibraci pomocí 

převodního faktoru, protože výsledný signál je v jednotkách napětí. Vyhodnocování 

korelačních metod je spjato se zpožděním τ. Histogram nám ukazuje četnost 

výskytu částice v prostoru pasti. Metoda spektrální metod nám umožňuje 

s využitím Fourierovy transformace a zavedením Lorentzovské funkce také získat 

tuhost pasti.  
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5 KORELAČNÍ ANALÝZA SIMULOVANÝCH DAT 

Program na simulování dat v prostředí Matlab byl poskytnut doktorem Martinem 

Šilerem z Ústavu přístrojové techniky AVČR. Obsahuje skript „simpar_kk.m“, který 

umožňuje nastavení základních parametrů: 

• teplota v Kelvinech, 

• jednodimenzionální nebo dvojdimenzionální simulace, 

• poloměr částice v mikronech, 

• časový krok v sekundách, 

• dobu simulace v sekundách, 

• počet simulovaných trajektorií, 

• přítomnost setrvačnosti, 

• přítomnost náhodné síly, 

• počáteční poziční parametry, 

• tuhost pasti. 

 

Samotnou simulaci provádí skript „simul.m“, který má vstupu základní parametry a 

výstupem jsou simulovaná data. 

5.1 Autokorelační analýza 

Na simulovaná data s parametry (tab. 1) byla aplikována autokorelační funkce 

(4.10). Příklad simulované trajektorie je znázorněn na obr. 8, příklad autokorelační 

funkce aplikovanou na trajektorii částice na obr. 9. Pro získání tuhosti budeme 

vycházet ze vztahu pro poziční autokorelační funkci (4.9). Simulovaná data 

proložíme pomocí metody nejmenších čtverců, exponenciální funkcí 

 𝑦 = 𝑃1𝑒
𝑡
𝑃2 , (5.1) 

 

kde P jsou hledané koeficienty. Počáteční odhad hodnot těchto parametrů získáme 

metodou lineární regrese aplikovanou na logaritmus simulované autokorelační 

funkce 

 ln (𝑃𝑠𝑖𝑚) = ln (𝑃1)
−𝑡

𝑃2
. (5.2) 

 

Koeficient P2 představuje charakteristický čas poklesu (P2 = τot) a tuhost optické 

pasti získáme jako τot = γ/κ. Pro prvotní testy jsme aplikovali autokorelační metodu 

na trajektorie částice pohybující se v pasti o 4 odlišných tuhostech. Ty jsme 

porovnali s odhady získanými metodou nejmenších čtverců (tab. 2).  
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Tabulka 1 Parametry simulovaných dat. 

teplota [K] 
poloměr 

částice [µm] 

koeficient 

tření [Pa.s] 

časový krok 

[µs] 

doba měření 

[s] 

300 0,5 0,0081 10 1 

 

 
Obr. 8 Příklad trajektorie pohybu částice v optické pasti. Tuhost pasti 5 pN/µm. 

 

 
Obr. 9 Autokorelační funkce. Tuhost pasti 5 pN/µm. 
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Tabulka 2 Tuhost pasti. 

zadaná tuhost do simulátoru 

[pN/µm] 

odhad tuhosti [pN/µm] 

(průměr z 10 simulovaných 

trajektorií) 

odchylka průměrného 

odhadu od zadané 

tuhosti [pN/µm] 

5 5,00002 +0,00002 

8 8,39823 +0,38923 

10 9,91416 -0,08584 

13 13,24032 +0,24032 

 

 
Obr. 10 Autokorelační funkce pohybu částice v optické pasti 4 různých tuhosti. 

 

5.2 Korelační analýza 

Na simulovaná dvojdimenzionální data s parametry (tab. 1) byla aplikovaná 

vzájemná korelační funkce. Na následujícím obrázku (obr. 11) můžeme vidět, že při 

stejných podmínkách jako v předchozí podkapitole (kap. 5.1) je výsledkem 

vzájemné korelace v podstatě šum, neboť je pohyb částice v osách x a y nezávislý. 
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Obr. 11 Vzájemná korelační funkce porovnaná s autokorelační funkcí. Tuhost pasti 5 pN/µm. 

5.3 Korelační analýza s přítomností točivého pole 

Nyní budeme demonstrovat, jak se vzájemná korelace změní v případě, že silové 

působení na částici modifikujeme přítomností točivého (vířivého) pole podobně 

jako Volpe [15]. Silové působení je tedy nyní kombinací síly působící v radiálním 

směru do středu optické pasti a azimutální síly, která je na tento směr kolmá (viz 

obr. 7).  Ve skutečném experimentu bychom tohoto docílili pomocí tvarování 

světelného pole pomocí prostorového modulátoru světla nebo pomocí kruhově 

polarizovaného světla. Na obrázku (obr. 12) můžeme vidět vzájemnou korelační 

funkci porovnanou s autokorelační funkcí. Na místě je porovnání s obrázkem 

předchozí kapitoly (obr. 11), kdy v případě kruhového pohybu částice jsme schopni 

získat námi požadovanou tuhost. 
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Obr. 12 Vzájemná korelační funkce porovnaná s autokorelační funkcí. Tuhost pasti 5 pN/µm, tuhost 

ve směru rotace 2 pN/µm. 
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6 PROBLEMATIKA PŘESLECHŮ 

Následující text pojednává o řešení tzv. přeslechů vznikajících při záznamu pohybu 

sledovaného objektu na záznamové médium. Představme si kvadratickou fotodiodu 

jako ono médium, na které dopadá světlo konvertované na elektrické napětí. 

V případě rotace os vůči dopadajícímu světlu (laserového paprsku) můžeme dostat 

nelineární vztah mezi intenzitou světla a výsledným napětí. To vede k rozdílné 

odezvě při malých změnách intenzity světla. Pro určení pozice kuličky uchycené 

v optické pasti využíváme již zmíněnou fotodiodu. Označíme jednotlivé kvadranty, 

na které dopadá světlo, římskými číslicemi I, II, III, IV a výsledné napětí VI až VIV. 

V první aproximaci [14] můžeme souřadnice polohy získat z následujících rovnic:  

 𝑉𝑧 = 𝑉𝐼 + 𝑉𝐼𝐼 + 𝑉𝐼𝐼𝐼 + 𝑉𝐼𝑉, (6.1)  

 𝑅𝑥 = (𝑉𝐼 − 𝑉𝐼𝐼 − 𝑉𝐼𝐼𝐼 + 𝑉𝐼𝑉)/𝑉𝑧, (6.2) 

 𝑅𝑦 = (𝑉𝐼 + 𝑉𝐼𝐼 − 𝑉𝐼𝐼𝐼 − 𝑉𝐼𝑉)/𝑉𝑧, (6.3) 

 

kde R představuje vektor souřadnic v dané ose a Vz souhrnné napětí.  

6.1 Příčiny vzniku přeslechů 

Pokud je past s parabolickým potenciálem V rotačně symetrická okolo osy paprsku 

(osa z), tak platí  

 𝑉(𝑥 ,, 𝑦 ,, 𝑧) = 𝑣(𝑥 ,2, 𝑦 ,2, 𝑧), (6.4) 

rovnici pohybu částice lze rozložit a nezáleží při tom který pár kartézských 

souřadnic využijeme (x, a y,). Pokud není parabolická past rotačně symetrická, ale 

přesto elipsoidní okolo osy z, je rozklad docílen v případě využití páru kartézských 

souřadnic (x, a y,).  

Pomineme-li fakt, že je past asymetrická a mezi výkonnými spektry existuje 

určitá korelace, lze tento jev vysvětlit různou citlivostí kvadrantů fotodiody. Stejným 

způsobem bychom vysvětlili vyšší hodnoty vzájemného výkonného spektra. 

Stanovme si veličinu citlivosti si pro každý kvadrant zvlášť a množství světla 

dopadající na kvadrant Li. Potom platí Vi = siLi, i = I, II, III, IV. Kvadranty I+II, III+IV a 

napětí Vz by zůstaly beze změny v případě pohybu v ose x. Ry by se měnila v případě, 

že citlivost kvadrantu I je odlišná od kvadrantu II a odlišnosti kvadrantů III a IV.  

 Dále můžeme mít všechny kvadranty identické, ale stále mít nelineární 

převod mezi množství dopadajícího světla a výsledného elektrického napětí. Tento 

jev může být podmíněn neideální kalibrací (centrováním) laserového paprsku do 

středu záznamové kvadratické fotodiody.  
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 V potaz musíme také brát možnost rozptýlení světla zachycenou kuličkou na 

záznamovou fotodiodu, což by také způsobilo různý posun světla mezi kvadranty 

pro korespondující pohyb v osách x a y [14]. 

 

6.2 Řešení přeslechů transformační funkcí 

Pokud není požadována vysoká přesnost metody, lze využít aproximace (6.1, 6.2, 

6.3) a změny napětí jsou proporcionální ke změnám pozice na osách x, y a z. Osa 

z odpovídá ose laserového paprsku. Experimentálně získané souřadnice Rx(t) a Ry(t) 

jsou na sobě závislé. Jejich Výkonová spektra jsou získána pomocí diskrétní 

Fourierovy transformace a umocnění Px(f) = |Ȓx|2 a Py(f) = |Ȓy|2. Pokud jsou x a y 

nekoherentní stupně volnosti, to samé Rx a Ry, potažmo Ȓx a Ȓy, tak vzájemné 

výkonové spektrum Pxy by mělo být mizivé v porovnání s Px a Py. Nicméně to v 

případě přítomnosti přeslechů neplatí a snažíme se tak najít transformační funkci 

souřadnic Rx a Ry. Předpokládáme, že Rx a Ry jsou lineární funkcí x a y nezávislou na 

čase. Poté hledáme lineární transformaci Ry, Ry souřadnic x, a y, pro které ideálně 

platí Px,y, blížící se 0. Pokud se nám povede nalézt takovou funkci, která bude 

splňovat zmíněnou podmínku, získáme správné kartézské souřadnice, ve kterých 

můžeme analyzovat pohyb částice v optické pasti.  

Pro získání transformační funkce budeme určovat reálné konstanty b a c [14], 

aby následující časová řada (6.4) splňovala podmínku Px,y, (f) ≈ 0 na všech 

frekvencích 

 (𝑥 ,(𝑡), 𝑦 ,(𝑡)) = (𝑅𝑥(𝑡) + 𝑏𝑅𝑦(𝑡), 𝑅𝑦(𝑡) + 𝑐𝑅𝑥(𝑡)). (6.5) 

 

Transformace potom obecně definujeme 

 𝑃𝑥, = 𝑃𝑥 + 2𝑏𝑃𝑥𝑦+𝑏
2𝑃𝑦, (6.6) 

 𝑃𝑦, = 𝑃𝑦 + 2𝑐𝑃𝑥𝑦+𝑐
2𝑃𝑥, (6.7) 

 𝑃𝑥 ,𝑦, = (1 + 𝑏𝑐)𝑃𝑥𝑦 + 𝑐𝑃𝑥+𝑏𝑃𝑦. (6.8) 

Snahou je určit hodnotu konstant b a c, aby výsledná výkonná spektra Px, a Py, byla 

zbavena přeslechů a použitelná pro další analýzu. Přeslechy můžeme také omezit 

bezvadným centrováním laserového paprsku do středu záznamové fotodiody. Pro 

stanovení hodnot reálných proměnných b, c jsme využili metody nelineární regrese 

aplikovanou na vztah (6.8). Před filtrováním (kap. 7) jsme aplikovali algoritmus pro 

řešení přeslechů na veškerá poskytnutá experimentální data.  
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7 NÁVRH FREKVENČNÍCH FILTRŮ 

Frekvenční filtry jsou prostředky pro zpracování signálů, díky kterým můžeme 

fázově a amplitudově upravovat frekvenční složky signálů. Šum vyskytující se v 

experimentálních datech deformuje tvar jak výkonového spektra, tak i poziční 

korelační funkce. Cílem kapitoly je popis návrhu takového filtru, který nám umožní 

zpřesnit odhad kritického parametru optické pasti, a to její tuhost.  

7.1 Typy šumu postihující experimentální data 

Základní kategorizaci bychom mohli zavést vzhledem k frekvenci na 

nízkofrekvenční a vysokofrekvenční šum. Mezi nejčastější nízkofrekvenční rušení 

můžeme zařadit drift, který můžeme například popsat jako kombinaci šumu 

hnědého a růžového. Vysokofrekvenční rušení zastupuje šum bílý, který je sice 

přítomen v celém frekvenčním pásmu se stejnou amplitudou, ale v případě dat 

z optické pinzety se projeví zejména na vyšších frekvencích. Růžový šum se 

charakterizuje tím, že jeho výkonná frekvenční hustota je úměrná převrácené 

hodnotě jeho frekvence. Brownův šum neboli hnědý šum se vyznačuje tak, že jeho 

výkonná frekvenční hustota je úměrná 1/f2 [16]. Popis bílého šumu byl zmíněn 

v kap. 2.4. Zmíněné rušení jsou zejména aditivního charakteru. Jednotlivé šumy 

ve frekvenční oblasti (amplitudové spektrum) jsou zobrazeny na následujícím 

obrázku (obr. 13).  

 
Obr. 13 Zobrazení rušení ve frekvenční oblasti. 
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Návrh filtrů byl nejprve odvozen a poté testován na simulovaných dat, kdy se 

k nasimulované trajektorii přičetlo simulované rušení, popřípadě jejich kombinace. 

Prvním krokem byl odhad tuhosti nefiltrovaných dat proložením metodou 

nejmenších čtverců, a to korelační poziční funkci a výkonové spektrum. Druhým 

krokem byla aplikace filtru, jehož parametry jsme navrhovali tak, aby se opětovně 

aplikovaný odhad blížil známé tuhosti simulovaných dat.  Porovnání korelačních 

funkcí a výkonových spekter zašuměných signálů se signálem bez rušení můžeme 

vidět na následujících obrázcích (obr. 14 a obr. 15).  

 
Obr. 14 Autokorelační funkce simulovaných dat s rušením. Samotná simulovaná data splývají s daty 

obsahující bílý šum. 

 
Obr. 15 Výkonová spektra simulovaných dat s rušením. Simulovaná simulovaná data splývají s daty 

obsahující bílý šum. 
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U autokorelační funkce lze zpozorovat zejména vliv nízkofrekvenčního rušení, 

a to obzvlášť šumu hnědého. Můžeme si povšimnout, že vysokofrekvenční rušení 

nemá na tvar výsledné křivky vliv a v případě kombinací s ostatními typy rušení, 

dominuje šum hnědý, což vyplývá z amplitudové frekvenční charakteristiky šumu. 

U výkonového spektra lze oproti autokorelační funkci zpozorovat působení 

vysokofrekvenčního rušení, tedy bílého šumu. Toto rušení však neovlivňuje 

samotný odhad, který bude i v případě výkonového spektra nejvíce ovlivněn 

rušením v nízkofrekvenčním pásmu. Z popisu vlivů rušení na odhad tuhosti 

vyplývá, že navržené filtry budou určené na filtrování nízkofrekvenčního rušení.   

7.2 Aplikované filtry 

Na aplikovaná data byla aplikována sada filtrů, sledovány byly změny odhadu 

tuhostí z autokorelační funkce a výkonového spektra. Testované byly filtry 

průměrovací, mediánový, metoda nulování spektrálních čar, filtry FIR a IIR. 

Průměrovací a mediánový filtr neposkytnuly výrazné zlepšení vůči odhadům z 

nefiltrovaných dat. Z FIR filtrů se nejvíce osvědčili Lynnovy filtry. Z IIR filtrů byl 

využit Butterworthův filtr typu horní propust a pásmová zádrž. Největší nevýhodu 

IIR filtrů, jejich nelineární fázovou charakteristiku, je možné eliminovat dopřednou 

a zpětnou filtrací ovšem jen v případě „offline“ zpracování. Metoda nulování 

spektrálních čar byla nepoužitelná z důvodů mazání spektrálních čar v oblasti velké 

informační výtěžnosti, kdy byl výsledný signál deformován. 

 Požadovaná horní propust byla odvozena z dolní propusti Lynnova filtru. 

Nejdůležitějším parametrem tohoto filtru je jeho mezní frekvence fm, ze které byly 

poté odvozeny koeficienty filtru b, koeficient a je u tohoto filtru roven 1. Přenosová 

funkce H(z)DP dolní propusti filtru Lynnova typu dle vztahu 

 𝐻(𝑧)𝐷𝑃 =
1

𝐾
.
1 − 𝑧−𝐾

1 − 𝑧−1
, (7.1) 

kde koeficient K = fvz/fm (fvz je vzorkovací frekvence) [18]. Parametry 

Butterworthova filtru jsou řád filtru n a mezní frekvence fm. Přenosová funkce H(z) 

tohoto filtru dána vztahem 

 𝐻(𝑧) =
𝑏(1) + 𝑏(2) + ⋯+ 𝑏(𝑛 + 1)𝑧−𝑛

𝑎(1) + 𝑎(2) + ⋯+ 𝑎(𝑛 + 1)𝑧−𝑛
, (7.2) 

kde b a a jsou koeficienty filtru, n představuje řád filtru [20]. Koeficienty filtrů b a a 

byly dopočítány pomocí Signal Processing Toolboxu programového prostředí 

Matlab. 

V některých výkonových spektrech se nacházel „peak“ ve frekvenčním pásmu 

450-470 Hz, který značně ovlivňoval výsledný odhad tuhosti. Tyhle špičky ve 

spektru byly způsobeny mechanickou nestabilitou držáku jedné z optických 

komponent, jejíž kmity byly vyvolány proudícím vzduchem. Z tohoto důvodu byl 
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signál navíc filtrován pásmovou zádrží Butterworthova filtru. V případě, že nám jde 

pouze o odhad tuhostí a neřešíme tvar signálu v časové oblasti můžeme nahlížet na 

hodnoty výkonového spektra jako na signál, na který se použije vyhlazovací filtr, 

popřípadě tyhle „problematické“ hodnoty při odhadu ignorovat. V případě využití 

vyhlazovacího filtru lze využít například filtr Savitzky-Golay, jehož parametry jsou 

řád prokládané polynomiální funkce a délka okna [21].  
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8 SROVNÁNÍ METOD 

Pro odhad parametru tuhosti optické pasti byly vybrány 2 metody, které 

byly popsány ve čtvrté kapitole (konkrétně kap. 4.1 a kap. 4.2), a to odhad z poziční 

autokorelační funkce a odhad z výkonového spektra.   

8.1 Vlastnosti experimentálních dat 

Experimentální data, které byly předmětem práce pocházejí z měření provedeného 

roku 2015, kdy skupina vědců z Ústavu přístrojové techniky AVČR zkoumala 

závislost výkonu laseru a teploty na povrchu částice v optické pasti [17]. 

Prostředím pasti byla voda při teplotě 300 K, z toho vyplývající viskozita prostředí 

byla 0,8554.10-3 Pa.s. Ze zmíněných vlastností prostředí vyplývá, že se jednalo o 

přetlumenou past. Data se skládala z 26 záznamů o délce 10 sekund se vzorkovací 

frekvenci 100 kHz, každý ze záznamu tedy obsahoval 3 miliony vzorků (milion 

v každé ze souřadných os). Poloměr sledované částice byl 1 mikron. Každé z měření 

bylo provedeno při jiném výkonu laseru, a tedy při různých tuhostí pastí. Při 

zpracování signálů bylo nejprve provedeno odstranění přeslechů mezi souřadnými 

osami x a y (kap. 6), dále byly zpracovány výhradně vektory souřadnic osy x. 

8.2 Poziční autokorelační funkce a výkonové spektrum 

Pro hodnocení kvality výsledků po aplikaci jednotlivých filtrů bylo využito faktu, 

že tuhost optické pasti je přímo úměrná výkonu laseru. Pokud tedy budeme 

současně srovnávat výsledky ze sady záznamů, které byly získány pro různé výkony, 

můžeme sledovat, jak získané tuhosti sleduji lineární trend. Toho docílíme 

proložením tuhostí polynomiální funkcí prvního řádu (přímka) a srovnáváním 

velikosti chyby tohoto proložení. Celková chyba E každého proložení dat přímkou je 

dána sumou kvadrátu odchylek dle vztahu 

 𝐸 =∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2,

𝑛

𝑖=1

 (8.1)  

 

kde yi je i-tý odhad hodnoty a f(xi) i-tá hodnota proložené přímky. Parametry filtru 

byly zjištěny empiricky se snahou minimalizovat celkovou chybu tohoto proložení.  

Použité parametry filtrů s výslednou celkovou chybou jsou v tabulce níže (tab. 3). 

Následující obrázky ukazují závislost tuhostí optických pastí na výkonu laseru 

(obr. 16 a obr. 17), přímka v obrazcích prokládá data s nejnižší celkovou chybou. 
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Tabulka 3 Parametry filtru a celková chyba při proložení experimentálních dat přímkou. 

typ filtru odhad z metody 
řád 

filtru 
fm [Hz] 

Celková 

chyba E 

- autokorelace - - 1529 

- výkonové spektrum - - 5327 

Lynn. HP autokorelace - 40 274,35 

Lynn. HP a Butter. PZ výkonové spektrum -, 2. 
40, 

450-470 
457,66 

Butter. HP autokorelace 5. 40 236,11 

Butter. HP a PZ výkonové spektrum 5., 2. 
40,  

450-470 
803,88 

Tweezer Calib 2.1 výkonové spektrum - - 2024 

Savitzky-Golay 

(délka okna 999) a 

Lynn. HP 

výkonové spektrum 1., - -, 40 87,76 

Savitzky-Golay 

(délka okna 999) a 

Butter. HP 

výkonové spektrum 1., 5. -, 40 133,88 

 

 
Obr. 16 Závislost tuhosti na výkonu laseru. Odhady z autokorelační funkce. Kolečka znázorňují 

odhad z neupravených dat, čtverečky po filtraci HP Lynnova filtru, kosočtverce po filtrování HP 

butterworthova filtru. 
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 V případě odhadu z autokorelační funkce bylo potřeba odstranit pouze vliv 

driftu oproti odhadu z výkonového spektra, kde bylo nutné navíc odstranit rušení 

ve frekvenčním pásmu 450-470 Hz. Využité filtry před autokorelacemi vektoru 

souřadnic poskytly srovnatelně kvalitní výsledky, kdy chyba proložených dat 

přímkou po projití horní propusti Lynnova filtru byla 274. Při filtrovaní horní 

propustí Butterworthova filtru byla celková chyba 236. Tento filtr dával sice mírně 

kvalitnější výsledky, ale zavádí globální posun hodnot tuhostí pastí oproti Lynnovu 

filtru. Celková chyba samotného odhadu z pozičních autokorelačních funkcí bez 

aplikace jakéhokoliv filtru byla 1529.         

 
Obr. 17 Závislost tuhosti na výkonu laseru. Odhady z výkonového spektra. Kolečka znázorňují 

odhady z neupravených dat, čtverečky po filtraci horní propustí Lynnova a pásmovou zádrží 

Butterworthova filtru, pentagramy HP Butter. s vyhlazovacím filtrem. Hvězdičky tuhosti získané 

pomocí modifikovaných procedur z MATLABovského balíku TweezerCalib 2.1 [19]. Hexagramy po 

filtraci HP a PZ Butter. filtru. Šipky po filtraci HP Lynn. s vyhlazovacím filtrem. 

 

 Pro odhady z výkonových spekter dávala nejkvalitnější výsledky kombinace 

filtru horní propusti (filtrován signál trajektorii) a vyhlazovacího filtru (filtrováno 

výkonové spektrum signálu trajektorii) s celkovou chybou 88. U horní propusti 

filtru Butterworthova a vyhlazovacího filtru byla celková chyba 134. V případě 

kombinace dolní propusti Lynnova filtru a pásmové zádrže Butterworthova byla 

celková chyba proložení 458. V kombinaci filtrů Butterworthovy horní propusti a 

pásmové zádrže byla výsledná celková chyba 804. Celková chyba samotného 

odhadu z výkonových spekter bez aplikace jakéhokoliv filtru byla 5327. Pro 

zajímavost jsou uvedeny výsledky zpracování dat konzultanta práce, který využil 

MATLABovský balík TwezzerCalib 2.1 [19] s výslednou chybou 2024.  
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9 ZÁVĚR 

V této práci byly popsány metody zpracování záznamu poloh částice v optické pasti, 

jmenovitě metody korelační, histogramu poloh a hustoty spektrální energie. 

Metody byly popsány tak, aby bylo možné ze záznamu náhodné trajektorie získat 

tuhost optické pasti. Dále byl popsán postup pro odstranění přeslechů souřadných 

os experimentálních dat transformační funkcí, která byla využita na veškerá 

poskytnutá data. Přítomnost rušení na nízkých frekvencích negativně ovlivňovala 

odhad tuhostí z reálných dat. Pro zlepšení odhadů byla navržena sada filtrů, 

k odstranění nízkofrekvenčního rušení, aplikovaná na experimentální data. 

Samotná experimentální data obsahovala souřadnice zachycené částice v osách x, y 

a z v závislosti na čase. Záznam pohybu částice byl 10 sekund dlouhý se vzorkovací 

frekvencí 100 kHz. Obsahoval tedy milion vzorků v každé ze souřadných os. 

Zpracovávány byly zejména vzorky osy x, jen v případě eliminace přeslechů byly 

rovněž využity vzorky osy y. 

Pro zhodnocení kvality výsledků byl využit fakt, že tuhost optické pasti je 

přímo úměrná výkonu laseru, proto byly získané tuhosti ze všech experimentálních 

dat proloženy polynomiální funkcí prvního řádu a my sledovali, jak získané tuhosti 

sledují lineární trend. Celková chyba tohoto proložení odpovídala sumě kvadrátu 

odchylek. V případě odhadu z autokorelační funkce bylo vhodným řešením využití 

horní propusti Butterworthova filtru s mezní frekvencí 40 Hz s celkovou chybou 

proložení 236, což odpovídalo zlepšení oproti odhadu z neupravených dat o 1293. 

Výkonové spektrum bylo nutné navíc upravit ve frekvenčním pásmu 450-470 Hz, 

kdy byly některá spektra zkreslená špičkovými hodnotami způsobenými 

mechanickou nestabilitou držáku některé z optických komponent. Pro eliminaci 

tohoto rušení se nejvíce osvědčila kombinace horní propusti Lynnova filtru s mezní 

frekvencí 40 Hz (pro filtrování signálu trajektorii) s vyhlazovacím filtrem  

(k filtrování výkonového spektra signálu trajektorií) s celkovou chybou 88, bylo 

dosaženo snížení výsledné chyby proložení v porovnání s neupravenými daty  

o 5329. Stejná experimentální data byla zpracovávána konzultantem práce, který 

využil MATLABovský Toolbox TweezerCalib 2.1 s celkovou chybou proložení při 

odhadu z výkonového spektra 2024, odpovídající nárůstu celkové chyby o 1936 

oproti kombinaci Lynnova filtru s filtrem vyhlazovacím. V případě neupravených 

dat dávaly kvalitnější výsledky odhady z autokorelační funkce s celkovou chybou 

1529. Celková chyba proložení získaných odhadů tuhostí z výkonových spekter 

byla 5327. 

Z těchto výsledků tedy vyplývá, že použití správně navrženého filtru je 

nezbytné pro přesné určení tuhosti optické pasti. A to především v případě, kdy jsou 



 32 

experimentální data zatížena systematickými chybami měření, jako je například 

drift nebo rezonance způsobená mechanickou nestabilitou některé z komponent. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka odhadů tuhostí [pN/µm] z autokorelačních funkcí 

 

výkon 
laseru [W] 

bez filtru Lynn. HP Butter. HP 

16,56 0,9948 5,6969 11,9374 

17,8 1,9822 7,5488 12,895 

23,52 3,1036 8,5118 14,1407 

31,85 5,2704 11,5017 17,3938 

35,34 7,1768 14,2056 19,862 

42,31 9,8368 18,139 23,6869 

54,95 10,8464 18,127 25,7842 

57,3 15,3547 20,8241 25,7022 

63,42 14,3338 22,4345 27,9277 

78,23 17,6817 25,2238 30,8928 

78,19 17,4979 26,6549 30,869 

93,99 12,4775 29,6494 34,3776 

97,04 12,9098 31,779 36,5738 

106,53 0,9269 34,7949 40,7036 

115,88 14,0052 34,9528 39,8594 

121,37 2,1215 48,7943 52,9541 

136,95 31,0556 43,0933 48,3915 

144,73 22,5865 43,1242 47,5525 

153,71 9,0422 41,6698 47,3234 

159,98 14,8617 48,8215 52,7706 

166,75 4,9244 54,3022 59,2097 

172,71 1,8307 53,1664 59,3628 

189,98 2,1722 66,9602 70,8987 

197,87 1,2564 62,926 68,0502 

202,88 1,5609 67,761 72,1479 

210,4 1,5781 72,3238 75,8588 
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Tabulka odhadů tuhostí [pN/µm] z výkonových spekter 

 

výkon 
laseru [W] 

bez filtru 
Lynn HP. a 
Butter. PZ 

Butter, HP 
a PZ 

Tweezer 
Calib 2.1 

S-G a 
Lynn. HP 

S-G a 
Butter. 

HP 

16,56 14,171 16,9169 26,3718 4,6096 4,2451 10,3368 

17,8 9,7543 10,6946 12,7918 4,1281 4,1692 8,0796 

23,52 7,3343 7,9855 9,4748 5,1002 5,1689 8,621 

31,85 8,6768 9,1342 9,6508 8,9448 7,7828 10,2849 

35,34 45,1641 10,207 10,1327 7,919 10,5392 12,304 

42,31 49,4613 11,7959 11,5359 25,963 12,5052 13,8698 

54,95 45,3307 13,502 14,116 26,132 14,6917 16,5379 

57,3 14,1308 13,868 13,3958 17,21 15,0549 16,4033 

63,42 15,9074 16,1305 16,0589 17,744 17,2228 18,7906 

78,23 17,0629 17,6318 17,4197 20,873 19,2098 20,7318 

78,19 18,8011 19,4317 18,9434 21,995 21,1167 22,3183 

93,99 20,6687 21,954 21,6801 21,023 23,7924 25,1192 

97,04 21,8979 23,8537 23,769 24,741 25,866 27,3162 

106,53 16,7497 27,0246 27,0875 4,1183 28,058 29,6528 

115,88 25,1586 28,1388 27,7561 31,688 29,9739 31,3925 

121,37 0,0017 33,4624 33,0972 13,047 29,3305 29,5195 

136,95 26,4686 36,441 36,3798 37,976 37,2081 38,7671 

144,73 31,2828 35,4043 34,923 38,48 37,4177 38,7612 

153,71 28,3745 35,2624 35,146 27,424 37,8351 39,7208 

159,98 33,217 40,5766 40,137 46,233 42,8687 44,1437 

166,75 34,8581 40,4445 39,8746 24,745 43,2917 44,2912 

172,71 34,9876 47,3839 47,2075 47,748 50,0066 52,1128 

189,98 0,0006 57,2815 57,2899 41,045 48,8641 49,3125 

197,87 36,7693 55,1125 54,957 58,81 56,6235 58,2979 

202,88 0,0001 61,3032 61,3959 63,771 59,4347 60,731 

210,4 -0,0027 64,153 63,8464 56,277 57,4211 57,9801 

 


