GraphiXT
Vienmačių kinetikos lygčių sprendinių vizualizavimo programa
v1.21
Vartotojo instrukcija

Andrius Poškus
(Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas)

2015-02-23

© Andrius Poškus, 2015
E-mail: andrius.poskus@live.com
Web: http://www.graphixt.com

ii

Turinys
1. Įvadas ......................................................................................................................................................... 1
2. Vartotojo sąsaja .......................................................................................................................................... 2
3. Modelio funkcijos ir „laisvosios“ kreivės .................................................................................................. 4
4. Programavimas naudojant GraphiXT......................................................................................................... 5
4.1. Paprastų programų rašymas ir skaičiavimo rezultatų atvaizdavimas .................................................. 5
4.2. Globalinių ir lokalinių parametrų sąrašai .......................................................................................... 14
4.3. Duomenų masyvų naudojimas programose....................................................................................... 15
4.4. Paprogramių naudojimas programose ............................................................................................... 18
4.5. DLL funkcijų naudojimas programose.............................................................................................. 21
4.6. Standartinės integravimo, sudėties, kartojimo ir lygčių sprendimo funkcijos................................... 22
4.7. Programų vykdymo klaidos............................................................................................................... 25
5. X reikšmių rinkiniai.................................................................................................................................. 27
6. Koordinatės ir laiko funkcijų f(x, t) „laikiniai pjūviai“ f(x = const, t) ...................................................... 30
7. Ribiniai laikai ir duomenų kiekis ............................................................................................................. 31
8. Papildomi laikai........................................................................................................................................ 34
9. Modelio duomenų įkėlimas iš teksto failų................................................................................................ 35
10. Slankiklio juosta ..................................................................................................................................... 35
11. Grafiniai objektai.................................................................................................................................... 37
11.1. Teksto laukai ................................................................................................................................... 37
11.2. Vertikalios ir horizontalios tiesės .................................................................................................... 38
11.3. Laisvos formos linijos ..................................................................................................................... 39
11.4. Laisvos formos linijų pavertimas funkcijų grafikais ....................................................................... 40
12. Veiksmų pagreitinimas naudojant specialius klavišų derinius ir pelę .................................................... 41
13. Elementarioji duomenų analizė .............................................................................................................. 42
13.1. Tiesinis aproksimavimas ................................................................................................................. 42
13.2. Integravimas .................................................................................................................................... 44
13.3. Statistinė analizė.............................................................................................................................. 45
14. Netiesinis aproksimavimas..................................................................................................................... 46
14.1. Netiesinio aproksimavimo teorijos elementai ................................................................................. 46
14.1.1. Vartojama terminologija ir uždavinio formuluotė.................................................................... 46
14.1.2. Svorinių daugiklių pasirinkimas............................................................................................... 47
14.1.3. Mažiausiųjų kvadratų principo matematinė formuluotė .......................................................... 48
14.1.4. Parametrų pasikliautinieji intervalai ....................................................................................... 49
14.1.5. Levenberg-Marquardt metodas ................................................................................................ 51
14.1.6. Simpleksų metodas ................................................................................................................... 51
14.2. Netiesinis aproksimavimas naudojant programą GraphiXT............................................................ 53
14.2.1. Aproksimavimo funkcijų apibrėžimas....................................................................................... 53
14.2.2. Optimizuojamų parametrų pasirinkimas ir parametrų nuostatos ............................................ 54
14.2.3. Aproksimuojamų duomenų rinkinių apibrėžimas ir jų nuostatos ............................................. 55
14.2.4. Bendros netiesinio aproksimavimo nuostatos .......................................................................... 58
14.2.5. Netiesinio aproksimavimo eiga ................................................................................................ 59
15. Duomenų glodinimas ............................................................................................................................. 61
16. Funkcijų duomenų lentelės..................................................................................................................... 64

1. Įvadas
GraphiXT yra duomenų analizės ir skaitinio modeliavimo programa. Pradinė programos GraphiXT
paskirtis buvo palengvinti didelio skaičiaus tarpusavyje susijusių fizikinių dydžių kinetikos (t. y.
priklausomybės nuo laiko) tyrimą. Todėl grafikai, kuriuos atvaizduoja GraphiXT, yra dviejų rūšių:
funkcijų f(t), kurių argumentas yra laikas (t), grafikai, ir funkcijų f(x, t), kurių argumentai yra koordinatė
(x) ir laikas (t), grafikai. Tačiau tikroji funkcijų argumentų prasmė gali būti ir kitokia. Programą
GraphiXT.exe galima naudoti ir kaip savarankišką programą, ir kartu su programiniais priedais, kurie
sprendžia kinetikos lygtis. Šiuo metu egzistuoja tik vienas programos GraphiXT priedas, kuris skirtas
daugiasluoksnių sistemų krūvininkų kinetikai modeliuoti. Šį priedą sudaro dvi programos – funkcijų failas
CarrierFunc.dll ir modelio parametrų redaktorius CarrierParms.exe. Jos aprašytos atskirame faile.
Programa GraphiXT buvo sukurta kaip mokymo priemonė dėstant krūvio pernašos skaitinio
modeliavimo metodus Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentams, tačiau ji gali būti naudinga ir
dirbant mokslinį darbą. Programos GraphiXT galimybės:
• galima sukurti bet kokį skaičių „sinchronizuotų“ grafikų, kurių kiekvienas atvaizduoja tam tikro
fizikinio dydžio arba kelių dydžių priklausomybę nuo koordinatės tuo pačiu laiko momentu;
• minėtąjį laiko momentą („einamąjį laiką“) galima lengvai pakeisti naudojant specialų slankiklį; galima
užduoti automatinį einamojo laiko kitimą, kai programa pati keičia einamąjį laiką pastovia sparta;
• naudojant GraphiXT su minėtaisiais priedais, skaičiavimo rezultatai automatiškai atvaizduojami
grafikuose skaičiavimo eigoje;
• kreivių apskaičiavimas pagal vartotojo įvestas formules arba pagal vartotojo nurodytas DLL funkcijas;
• kompiliatorius skaičiavimo uždavinių sprendimui (galima naudoti daugiamačius masyvus ir paprogrames);
• duomenų masyvų redaktorius;
• daug standartinių matematinių funkcijų, tarp jų – specialiosios funkcijos ir skaitinio integravimo funkcijos;
• elementarioji duomenų analizė: tiesinis aproksimavimas, integravimas, statistinė analizė;
• netiesinis aproksimavimas ir netiesinių algebrinių lygčių sistemų skaitinis sprendimas;
• galima įrašyti atvaizduojamų kreivių duomenis į teksto failus arba įkelti duomenis iš teksto failų;
• funkcijų duomenis galima redaguoti duomenų lentelėse arba grafikų languose.
Operacinė sistema – Windows XP SP2 arba naujesnė Windows versija.

1.1 pav. Programos GraphiXT lango pavyzdys

Programos įdiegimas yra standartinis: naudojamas standartinio formato įdiegimo vedlys. Įdiegimo
vedlio vartotojo sąsajos kalba yra anglų. Pradiniame įdiegimo vedlio lange reikia spustelėti mygtuką
„Next“. Kitame įdiegimo vedlio lange yra naudojimosi sutarties tekstas anglų kalba (angl. „License
Agreement“). Ten yra suformuluotos autorinės teisės ir nurodyta, kad GraphiXT yra nemokama programa,
kad ją galima naudoti nekomerciniais tikslais ir kad ją galima platinti be jokių apribojimų (be to,
naudojimosi sutartyje nurodyta, kad programos autorius neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą,
susijusią su šios programos naudojimu). Jeigu sutinkama su naudojimosi sutarties sąlygomis, tada po
sutarties tekstu reikia pažymėti laukelį „I accept the agreement“. Tada tampa aktyvus mygtukas „Next“. Jį
spustelėjus, atsidaro kitas įdiegimo vedlio langas, kuriame galima pasirinkti įdiegimo aplanką. Dažniausiai
tame lange galima palikti numatytąjį aplanko vardą ir spustelėti mygtuką „Next“. Tada atsidaro įdiegimo
vedlio langas, kuriame galima pasirinkti programos aplanko pavadinimą pradžios menu (angl. „Start
Menu“). Čia taip pat patartina palikti numatytąjį pavadinimą „GraphiXT“ ir spustelėti mygtuką „Next“.
Paskui reikia spustelėti vedlio mygtuką „Install“, o baigus įdiegimą – mygtuką „Finish“.
Toliau šiame apraše f(x, t) ir f(t) funkcijos, kurias apskaičiuoja GraphiXT priedas (pvz.,
CarrierFunc.dll), bus vadinamos „modelio funkcijomis“, o kintamieji, kurie lemia tų funkcijų pavidalą
(t. y. visi dydžiai, nuo kurių priklauso tos funkcijos, išskyrus funkcijų argumentus x ir t), bus vadinami
„modelio parametrais“. GraphiXT gali atvaizduoti dviejų tipų modelio funkcijas: laiko t funkcijas f(t) arba
koordinatės x funkcijas, kurios atitinka tam tikrą fiksuotą laiką t, t. y. f(x, t = const). Pastarąjį laiką galima
tolydžiai keisti. Tada GraphiXT atvaizduoja duotojo dydžio priklausomybės nuo koordinatės kitimą laike.
Visų modelio laiko funkcijų f(t) argumento vertės yra vienodos. Koordinatės x vertės, kurios atitinka
vienodą laiką t ir vieną sluoksnį, taip pat yra vienodos. Čia žodis „sluoksnis“ vartojamas abstrakčia
prasme: jis reiškia modeliuojamos sistemos parametrų ir funkcijų rinkinį, kuris atitinka apibrėžtą x verčių
rinkinį. Tačiau, pvz., modeliuojant daugiasluoksnių sistemų krūvininkų kinetiką, minėtasis abstraktus
„sluoksnis“ atitinka realų sistemos sluoksnį, kurio kraštų koordinatės (t. y. mažiausia ir didžiausia x vertės)
skiriasi nuo kitų tai sistemai priklausančių sluoksnių kraštų koordinačių. Dabartinėje GraphiXT versijoje
(v1.21) didžiausias leidžiamas sluoksnių skaičius yra 10. Koordinatės x verčių rinkiniai, kurie atitinka
skirtingus laikus arba skirtingus sluoksnius, gali būti skirtingi.

2. Vartotojo sąsaja
Numatytoji programos GraphiXT vartotojo sąsajos kalba yra anglų. Kalbą galima pakeisti, kai
programa startuojama pirmą kartą po įdiegimo, arba vėliau, spustelėjus mygtuką, kuris yra GraphiXT
pagrindinio lango apatiniame dešiniajame kampe (žr. 1.1 pav.). Pastaruoju atveju vartotojo sąsajos kalba
pasikeis tik uždarius ir vėl startavus GraphiXT. Pastaba: Numatytosios programos pasirinktys ir informacija apie
pasirinktąją vartotojo sąsajos kalbą yra saugomi teksto failuose „GraphiXT.defaults“ ir „GraphiXT.lang“, kurie yra
GraphiXT įdiegimo aplanke (dažniausiai – „C:\Program Files\GraphiXT\“). Kadangi modifikuoti failus, kurie yra
aplanke „C:\Program Files\“, galima tik turint aukščiausią privilegijų lygį („administratoriaus teisėmis“), tai programa
GraphiXT visada veikia aukščiausiu pasiekiamu privilegijų lygiu.

Kadangi GraphiXT vartotojo sąsaja yra palyginti paprasta, tai pradėti naudotis šia programa galima
vien remiantis įvairių meniu komandų pavadinimais, be jokios papildomos informacijos. Pasirinkus
netinkamą nuostatą, dažniausiai atsiranda pranešimas apie klaidą su atitinkamu paaiškinimu.
Objektų, kurie atvaizduojami grafikų languose (funkcijas vaizduojančių kreivių, įterptųjų linijų,
koordinačių ašių, teksto laukų ir kreivių sąrašo) nuostatas galima pakeisti naudojant vadinamąjį „kontekstinį“ meniu, kuris pasirodo spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką ant pasirinktojo objekto. Pagrindinės grafiko
nuostatos užduodamos naudojant meniu juostos komandą „Grafiko nuostatos“. Dauguma to meniu komandų yra ir kontekstiniame meniu, kuris atsidaro spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką grafiko ploto taške, kuris
yra toli nuo visų tame grafike pavaizduotų objektų. Jeigu yra įkelti į atmintį funkcijų failas ir modelio parametrų redaktorius, tada parametrų redaktorių galima iškviesti naudojant meniu komandą „Modeliavimo
nuostatos / Modelio parametrai...“, o norint pradėti (pratęsti) arba sustabdyti modeliavimą, reikia įvykdyti
meniu komandą „Pradėti skaičiuoti“ arba „Baigti skaičiuoti“. Modelio funkcijų failas įkeliamas į atmintį
naudojant meniu komandą „Modeliavimo nuostatos / Modelio funkcijų failas...“, o modelio parametrų
redaktorius įkeliamas į atmintį naudojant meniu komandą „Modeliavimo nuostatos / Parametrų
redaktoriaus failas...“. Prieš pradedant modeliuoti, reikia užduoti pradinį ir galutinį laikus (meniu komanda
„Modeliavimo nuostatos / Ribiniai laikai ir duomenų kiekis...“).
Kiekvienas grafiko langas turi vadinamąjį „einamąjį laiką“. Jeigu duotajame grafike yra vaizduojamos koordinatės funkcijos f(x, t = const), tada to grafiko einamasis laikas sutampa su laiku t = const, kurį
atitinka pavaizduotosios priklausomybės nuo koordinatės, o einamojo laiko vertė yra rodoma programos
pagrindinio lango apačioje (žr. 1.1 pav.). Jeigu aktyvusis grafikas yra laiko funkcijų f(t) grafikas, tada
pagrindinio lango apačioje yra rodomos grafiko laiko ašies ribos. Laiko funkcijų f(t) grafikuose galima
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atvaizduoti einamojo laiko žymeklį – vertikalią liniją, kuri nusako einamąjį laiką (žr. 1.1 pav.).
Nepriklausomai nuo grafiko tipo, jo einamąjį laiką galima pakeisti pele tempiant slankiklį, kuris yra
programos pagrindinio lango apačioje (žr. 1.1 pav.). Slankiklio ribas galima pakeisti spustelėjus dešinįjį
pelės mygtuką ant slankiklio.
Galima užduoti „sinchronizavimo“ veiką, kurioje dviejų arba didesnio langų skaičiaus einamieji
laikai yra vienodi. Tam naudojami laukeliai „t-sinchr.“ ir „t-sinchr. visus“, kurie yra pagrindinio lango
apačioje (žr. 1.1 pav.). Pažymėjus laukelį „t-sinchr.“, aktyvusis grafikas prijungiamas prie sinchronizuotų
grafikų grupės ir to grafiko einamasis laikas tampa lygus tos grupės einamajam laikui. Pažymėjus laukelį
„t-sinchr. visus“, yra sinchronizuojami visi grafikai. Sinchronizuotų laiko grafikų abscisių ašies ribos yra
vienodos. Koordinatės grafikų abscisių ašies ribas galima analogiškai „sinchronizuoti“ naudojant
žymimuosius laukelis „x-sinchr.“ ir „x-sinchr. visus“. (žr. 1.1 pav.).
Laukelis „Auto“, kuris yra šalia slankiklio (žr. 1.1 pav.), naudojamas įjungiant arba išjungiant einamojo laiko automatinio keitimo veiką. Pažymėjus „Auto“, aktyviojo grafiko ir su juo sinchronizuotų grafikų einamasis laikas tampa lygus paskutiniojo f(t) kreivių taško laikui (tačiau paskui galima užduoti bet
kurią kitą to grafiko einamojo laiko vertę). Be to, pasikeitus kompiuterio atmintyje esančių laiko verčių
skaičiui (t. y. papildžius modelio duomenis skaičiavimo metu, ištrynus dalį duomenų arba įkėlus modelio
duomenis iš teksto failų), visų grafikų, kurių yra įjungta einamojo laiko automatinio keitimo veika, einamasis laikas tampa lygus paskutiniojo f(t) kreivių taško laikui. Įjungus arba išjungus aktyviojo grafiko einamojo laiko automatinį keitimą, taip pat yra įjungiamas arba išjungiamas visų su tuo grafiku sinchronizuotų
grafikų einamojo laiko automatinis keitimas. Prijungus aktyvųjį grafiką prie sinchronizuotų grafikų grupės,
aktyviojo grafiko einamojo laiko automatinio keitimo būsena tampa tokia pati kaip tos grupės grafikų.
Jeigu visas laiko ašies intervalas priklauso slankiklio laiko intervalui ir yra siauresnis už pastarąjį,
tada, pakitus slankiklio padėčiai arba pakeitus einamojo laiko vertę teksto lauke, kuris yra slankiklio juostoje, pasikeis ir laiko ašies ribinės vertės. Kitaip sakant, laiko ašies intervalas „pasislinks“. Šis „slinkimas“
gali būti tolydus arba šuoliškas. Ši pasirinktis užduodama naudojant žymimąjį laukelį „[<-->]“ (žr.
1.1 pav.). Jeigu tas laukelis nėra pažymėtas, tada laiko ašies intervalas „slenka“ tolydžiai – taip, kad
nesikeistų einamojo laiko ir laiko ašies ribų skirtumai. Jeigu tas laukelis yra pažymėtas, tada, pajudinus
slankiklį arba įvedus naują einamojo laiko vertę atitinkamame slankiklio juostos įvesties lauke, laiko
grafiko abscisių ašies ribos pasikeis tik tada, kai naujasis einamasis laikas nepriklauso to grafiko abscisių
ašies intervalui. Šiuo atveju laiko ašies ribų pokytis yra laiko ašies intervalo pločio kartotinis.
Bendri patarimai:
• Norint išdėstyti langus vieną šalia kito (taip, kad būtų užpildytas visas pagrindinio lango plotas), reikia įvykdyti
meniu juostos komandą „Langas / Išdėstyti langus vieną šalia kito“. Tada langų išsidėstymo tvarką lemia jų
aktyvavimo tvarka: aktyvusis langas bus viršutinis pirmajame stulpelyje, anksčiau aktyvuotas langas bus po juo ir
t. t. Todėl, norint pakeisti langų išdėstymo tvarką, reikia iš eilės spustelėti kairįjį pelės mygtuką kiekviename iš jų
atvirkštine tvarka (t. y. pirmasis aktyvuotas langas turi būti tas, kuris turėtų atsidurti paskutinio stulpelio apačioje)
ir įvykdyti komandą „Langas / Išdėstyti langus vieną šalia kito“.
• Norint pakeisti grafiko lango antraštę, reikia įvykdyti meniu komandą „Langas / Grafiko lango antraštė...“ arba
spustelėti dešinįjį pelės mygtuką ant to grafiko antraštės ir kontekstiniame meniu pasirinkti tą pačią komandą.
• X arba Y ašies ribas galima optimizuoti dukart spustelėjus kairįjį pelės mygtuką, kai pelės žymeklis yra 3 pikselių
arba mažesniu atstumu nuo X arba Y ašies, arba spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką ir pasirinkus atitinkamą ašies
kontekstinio meniu komandą. Optimizavus X arba Y ašies ribas, jos tampa lygios mažiausiai ir didžiausiai
pavaizduotų kreivių taškų x arba y koordinatėms. Jeigu grafiko lange nėra pavaizduotos kreivės arba jeigu yra
pavaizduotos tik formulės su laikinais X reikšmių rinkiniais (žr. 4.1 skirsnį), tada X ašies optimizavimo rezultatas
priklauso nuo grafiko tipo: a) koordinatės funkcijų grafike (kurio lango piktogramoje yra raidė „x“) X ašies ribos
tampa lygios 0 ir 1; b) laiko funkcijų grafike (kurio lango piktogramoje yra raidė „t“) laiko ašies ribos tampa
lygios modeliavimo laiko intervalo riboms. Modeliavimo laiko ribos užduodamos pasirinkus meniu juostos
komandą „Modeliavimo nuostatos / Ribiniai laikai ir duomenų kiekis...“. Tada atsidaro dialogo langas, kurio
pavyzdys pateiktas 7.1 pav. Modeliavimo laiko intervalo ribos yra nurodytos įvesties laukuose „Mažiausias
vaizduojamas laikas“ ir „Galutinis laikas“ (žr. 7.1 pav.).
• Kad būtų lengviau nustatyti vaizduojamų dydžių reikšmes iš jų grafikų, patartina užduoti automatinį Y ašies ribų
optimizavimą (Y ašies ribų „optimizavimas“ reiškia, kad Y ašies apatinė ir viršutinė ribos tampa lygios mažiausiai
ir didžiausiai vaizduojamų funkcijų reikšmėms duotajame x reikšmių intervale). Tam reikia spustelėti dešinįjį
pelės mygtuką ant kairiosios arba dešiniosios Y ašies, atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkti komandą „Y
ašies nuostatos“ ir atsidariusiame dialogo lange pažymėti laukelius „optimizavimas pasikeitus kreivėms“ ir
„optimizavimas pasikeitus einamajam laikui arba laiko ašies riboms“. Tas pats dialogo langas atsidaro įvykdžius
meniu komandą „Grafiko nuostatos / Paraštės ir ašių nuostatos...“ (tą pačią komandą galima pasirinkti ir iš meniu,
kuris atsidaro spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką grafiko lango taške, kuriame nėra jokio objekto).
• Einamąjį laiką galima pakeisti trim būdais: (a) tempiant slankiklį, kuris yra pagrindinio lango apačioje; (b) įvedus
einamojo laiko vertę lauke, kuris yra šalia slankiklio (kai aktyvusis grafikas yra koordinatės grafikas, tas laukas
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matomas visada, o jeigu aktyvusis grafikas yra laiko grafikas, tada tas laukas gali būti ir matomas, ir ne, priklausomai nuo to, kurią nuostatą pasirinko vartotojas); (c) įvedus einamojo laiko vertę dialogo lange, kuris atsidaro įvykdžius meniu komandą „Grafiko nuostatos / Ašių ir slankiklio ribos...“ (tą pačią komandą galima pasirinkti ir iš
meniu, kuris atsidaro spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką grafiko lango taške, kuriame nėra jokio objekto). Patogesniam einamojo laiko keitimui galima užduoti, kad laiko grafikuose būtų atvaizduojamas einamojo laiko žymeklis.
Tam reikia aktyvuoti laiko grafiką (t. y. spustelėti pele jo lango plote) ir įvykdyti meniu komandą „Grafiko
nuostatos / Rodyti einamojo laiko žymeklį“ (tą pačią komandą galima pasirinkti ir iš meniu, kuris atsidaro spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką laiko grafiko lango taške, kuriame nėra jokio objekto). Tada duotajame laiko grafike
atsiras einamojo laiko žymeklis – vertikali linija, kuri atitinka einamąjį laiką (ta linija bus matoma tik tada, kai einamasis laikas priklauso to grafiko laiko ašies intervalui). Kai yra matomas einamojo laiko žymeklis, tada einamojo laiko vertę galima pakeisti dar dviem būdais: „tempiant“ laiko žymeklį pele, kai yra nuspaustas pelės kairysis
mygtukas arba pasirinkus komandą „Einamasis laikas ir linijos pavidalas...“ iš laiko žymeklio kontekstinio meniu.

3. Modelio funkcijos ir „laisvosios“ kreivės
Kartu su modelio funkcijomis programa GraphiXT gali atvaizduoti ir „laisvąsias“ kreives, kurios
nėra susietos su jokiu modeliu. Laisvąsias kreives galima įterpti keturiais būdais: 1) naudojant meniu
juostos komandą „Grafiko nuostatos / Sukurti laisvąsias kreives...“ arba analogišką kontekstinio meniu
komandą, 2) nubrėžus laisvos formos liniją ir paskui ją pavertus laisvąja kreive (iš linijos kontekstinio
meniu), 3) įkėlus kreivių duomenis iš teksto failų (meniu juostos komanda „Failas / Įkelti laisvųjų kreivių
duomenis iš teksto failų“), 4) „įklijavus“ kreivės duomenis iš kompiuterio mainų srities (meniu juostos
komanda „Grafiko nuostatos / Įklijuoti laisvąją kreivę“ arba analogiška kontekstinio meniu komanda).
Įkeliant laisvųjų kreivių duomenis iš teksto failo, jo formatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
pirmojoje eilutėje turi būti funkcijų argumento ir funkcijų pavadinimai (argumento pavadinimas turi būti
eilutės pradžioje), o kitose eilutėse turi būti argumento ir funkcijų reikšmės, ta pačia tvarka kaip jų
pavadinimai. Argumento reikšmės turi būti išdėstytos didėjimo arba mažėjimo tvarka (kai kurios
argumento reikšmės gali būti tiksliai lygios viena kitai). Argumento ir funkcijų pavadinimai turi būti
atskirti vienas nuo kito simboliu „Tab“, o skaičiai turi būti atskirti vienas nuo kito tarpais arba simboliu
„Tab“ (tačiau duomenų įkėlimo dialogo lange yra įvesties laukai, kuriuose galima nurodyti kitokius
skiriamuosius simbolius bei pakeisti kitas duomenų įkėlimo nuostatas). Norint įklijuoti duomenis iš mainų
srities, joje turi egzistuoti minėtojo formato teksto duomenų rinkinys, kuriame prieš antraščių eilutę turi
būti dar viena eilutė su tekstu „GraphiXT plot data“. Šis duomenų rinkinys gali būti nukopijuotas į mainų
sritį iš bet kokio teksto redaktoriaus arba sukurtas vykdant GraphiXT kreivės kontekstinio meniu komandą
„Kopijuoti kreivę“ (tada kartu su kreivės taškų koordinatėmis į atmintį kopijuojamas ir kreivės pavidalas).
Sukuriant, įkeliant iš failo arba įklijuojant iš mainų srities laisvųjų kreivių duomenis, galima
nurodyti, kad jų taškų abscisės turi sutapti su esamų kreivių taškų abscisėmis.
Dialogo langą su laisvosios kreivės nuostatomis galima atidaryti ne tik įprastiniu būdu (naudojant
kreivės kontekstinį meniu), bet ir spustelėjus atitinkamą mygtuką dialogo lange su laisvųjų kreivių sąrašu.
Dialogo langas su laisvųjų kreivių sąrašu atsidaro pasirinkus meniu komandą „Grafiko nuostatos /
Laisvosios kreivės...“ arba spustelėjus įrankių juostos mygtuką „ “ (žr. 1.1 pav.).
Bet kurią kreivę galima „paslėpti“. Tam reikia išjungti pasirinktis „Sujungti taškus“ ir „Žymėti
taškus simboliais“ kreivės nuostatų dialogo lange arba spustelėti mygtuką „Paslėpti“ minėtame dialogo
lange su laisvųjų kreivių sąrašu. Paslėptos kreivės nėra atvaizduojama grafikuose ir į tų kreivių duomenis
nėra atsižvelgiama optimizuojant ašių ribas. Tačiau paslėptų kreivių duomenis galima analizuoti taip pat,
kaip ir kitų kreivių (pvz., aproksimuoti, glodinti ir kt.), arba naudoti formulėse. Paslėptų kreivių nuostatas
galima pakeisti tik vienu būdu: atidarius dialogo langą su tos rūšies kreivių sąrašu (meniu komandos
„Grafiko nuostatos / Laisvosios kreivės...“ arba „Grafiko nuostatos / Pasirinkti...“).
Toliau yra išvardyti skirtumai tarp modelio funkcijų ir laisvųjų kreivių:
• Modelio funkcijų duomenys nėra susieti su jokiu grafiko langu. Todėl ištrynus modelio kreivę arba
uždarius grafiko langą modelio duomenys nėra prarandami ir gali būti bet kada vėl atvaizduoti.
Laisvosios kreivės yra susietos su grafiko langu, kuriame jos yra atvaizduojamos. Ištrynus laisvąją
kreivę arba uždarius tą grafiką, yra prarandami ir laisvosios kreivės duomenys.
• Kintant f(t) funkcijų taškų skaičiui laiko grafikuose arba einamajam laikui koordinatės grafikuose,
modelio kreivės keičiasi, o laisvosios kreivės nesikeičia.
• Visų modelio f(t) funkcijų ir visų vieną sluoksnį ir vieną laiko vertę atitinkančių modelio
f(x, t = const) funkcijų argumentų vertės yra vienodos (pakeitus vienos funkcijos argumento vertę,
pakinta ir visų kitų funkcijų atitinkama argumento vertė), o laisvųjų kreivių argumentų reikšmės nėra
susijusios su kitų funkcijų argumentų reikšmėmis.
• Laisvoji kreivė gali būti įterpta į bet kokios rūšies grafiką – ir laiko, ir koordinatės. Modelio funkcijos
gali būti atvaizduotos tik atitinkamos rūšies grafike.
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4. Programavimas naudojant GraphiXT
Anksčiau buvo aprašytos dvi kreivių, kurias atvaizduoja programa GraphiXT, rūšys – modelio
funkcijos (f(t) ir f(x, t = const)) ir laisvosios kreivės. Trečioji kreivių rūšis – tai pagal vartotojo įvestas
formules apskaičiuotos kreivės. Čia „formule“ vadinamas kompiuterio instrukcijų rinkinys, kuris parašytas
GraphiXT programavimo kalba (ji aprašyta 4.1 skirsnyje) ir kuris vienareikšmiškai apibrėžia kreivę, t. y.
vieno argumento funkciją. Kiekviena formulė yra susieta su tam tikru grafiko langu. Kad įvesti formulę,
reikia pasirinkti meniu juostos komandą „Grafiko nuostatos / Sukurti formulę...“ arba atitinkamą grafiko
kontekstinio meniu komandą. Kad pakeisti esamą formulę, reikia dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką
ant atitinkamos kreivės arba ant jos pavadinimo kreivių sąraše arba pasirinkti kreivės kontekstinio meniu
komandą „Formulė“. Tada atsidaro programų redaktoriaus langas (žr. 4.1 pav.)
Kitas būdas sukurti naują formulę arba pakeisti esamą formulę – meniu juostos komanda
„Formulės...“, kuri yra dviejuose meniu: „Grafiko nuostatos“ ir „Programavimas“, arba spustelėjus įrankių
juostos mygtuką „ “ (žr. 4.1 pav.). Tada atsidaro dialogo langas su visų formulių sąrašu, kuriame reikia
spustelėti mygtuką „Nauja...“ arba pasirinkti reikalingą formulę ir spustelėti mygtuką „Pakeisti...“. Tada
taip pat atsidaro programų redaktoriaus langas. Pastaba: Kreivę, kuri atvaizduoja formulę, galima
„paslėpti“ taip pat, kaip kitas kreives, t. y. išjungus nuostatas „Sujungti taškus“ ir „Žymėti taškus
simboliais“ atitinkamame kreivės nuostatų dialogo lange arba spustelėjus mygtuką „Paslėpti“ minėtame
dialogo lange su formulių sąrašu (t. p. žr. 3 skyrių). Jeigu formulę atvaizduojanti kreivė yra paslėpta, tada
jos nuostatas galima pakeisti tik vienu būdu: atidarius minėtąjį dialogo langą su formulių sąrašu.
GraphiXT aplinkoje galima naudoti dviejų rūšių programas – formules ir paprogrames. Pagrindinis
paprogramių ir formulių skirtumas yra tas, kad paprogramę galima įvykdyti tik iškviečiant ją iš vartotojo
parašytos programos (t. y. formulės arba kitos paprogramės), o formulių negalima iškviesti iš kitų
programų. Kiekvienai paprogramei galima perduoti iki 20 argumentų. Kiekvienas argumentas gali būti
arba reiškinys, arba kintamojo adresas, arba nuoroda į duomenų masyvą, arba nuoroda į kitą paprogramę,
standartinę funkciją arba DLL funkciją.
Kitame skirsnyje bus aprašytas paprastų programų (formulių), kurios nenaudoja paprogramių ir
duomenų masyvų, rašymas, o paskui bus aptartas aukštesnio lygio programavimas – naudojant
paprogrames ir duomenų masyvus.

4.1. Paprastų programų rašymas ir skaičiavimo rezultatų atvaizdavimas
Vartotojo programos turi būti parašytos GraphiXT programavimo kalba. Toliau yra aprašytos
pagrindinės GraphiXT programavimo kalbos vartojimo taisyklės.
Kiekvienoje netuščioje programos eilutėje turi būti reiškinys (su priskyrimo operacija, t. y. lygybės
simboliu, arba be jo). Vienintelės išimtys iš šio reikalavimo yra eilutės, kuriose yra tik riestinis skliaustas
(„{“ arba „}“) arba tik raktinis žodis „else“ (riestinis skliaustas ir raktinis žodis „else“ gali būti vieninteliai
simboliai eilutėje). Kiekvieną reiškinį gali sudaryti bet koks skaičius aritmetinių, loginių arba palyginimo
operacijų bei kreipinių į įvairias funkcijas. Paskutinio apskaičiuoto reiškinio reikšmė yra galutinė
apskaičiuojamos funkcijos reikšmė. Toliau yra išvardyti standartiniai operatoriai, standartinės funkcijos ir
specialieji žymenys, kuriuos galima vartoti programos tekste:
Aritmetiniai operatoriai:
+
(sudėtis),
(atimtis),
*
(daugyba),
/
(dalyba),
^
(kėlimas laipsniu),
=
(reikšmės priskyrimas).
Pvz., operacija „a = a + 1“ padidina kintamojo „a“ reikšmę vienetu.
Palyginimo operatoriai:
<
(„mažiau“),
<=
(„mažiau arba lygu“),
>
(„daugiau“),
>=
(„daugiau arba lygu“),
==
(„lygu“),
!=
(„nelygu“),
<>
(„nelygu“).
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a)

b)
4.1 pav. Programų redaktoriaus lango pavyzdžiai:
a) Kreivė atvaizduojama laiko funkcijų grafike, o formulėje yra kreipiniai į modelio f(x, t) funkcijas. Šiuo atveju
formulėje kintamajam x turi būti priskirta tam tikra vertė, o kreivės taškų abscisės turi sutapti su modelio laiko
vertėmis. Šiame pavyzdyje yra apskaičiuojamas reiškinys 3 ⋅ t ⋅ ln(( f ( x, t ) x =8 − 1,3 ⋅1014 ) / f ( x, t ) x =10 ) , kur f yra
modelio f(x, t) funkcija, kurios eilės numeris funkcijų sąraše yra 6. Ta funkcija formulėje žymima „fx6“.
b) Kreivė atvaizduojama koordinatės funkcijų grafike. Formulėje yra kreipiniai į modelio f(t) funkciją ir į laisvąją
kreivę, kuri atvaizduota tame pačiame grafike. Formulėje naudojami komentarai. Vienoje eilutėje yra klaida. Ta
eilutė pažymėta raudonu tekstu, o po formulės įvesties lauku yra klaidos apibūdinimas. Šiuo atveju formulėje kintamajam x negalima priskirti verčių, nes x yra funkcijos argumentas, kurio vertės apskaičiuojamos automatiškai.
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Jeigu duotoji nelygybė arba lygybė yra teisinga, tada palyginimo operacijos rezultatas yra 1, o jeigu ne,
tada 0. Palyginimo operatoriai dažniausiai vartojami sąlygos operatoriuje „if...else“ ir ciklo operatoriuje
„while“, tačiau juos galima vartoti ir aritmetiniuose reiškiniuose. Pvz., jeigu a = 3, o b = 2, tada reiškinys
„(a > b) + 1“ yra tapatus reiškiniui „1 + 1“, nes nelygybė „a > b“ yra teisinga. Reiškinys „a > b + 1“ yra
tapatus reiškiniui „3 > 3“, nes, kai nėra vartojami skliaustai, aritmetinės operacijos atliekamos prieš
palyginimo operacijas (žr. toliau apie operacijų pirmenybę). Kadangi nelygybė „3 > 3“ yra neteisinga, tai
pastarojo reiškinio rezultatas yra 0.
Loginiai operatoriai:
&
(loginė operacija „IR“),
|
(loginė operacija „ARBA“).
Loginės operacijos „IR“ rezultatas yra lygus 1, kai abu operandai yra nelygūs nuliui (pvz.,
„(a > b) & (b > 1)“ arba „a/2 & −b“, kai a = 3, o b = 2). Kai bent vienas operandas yra lygus nuliui, tada
loginės operacijos „IR“ rezultatas yra 0. Loginės operacijos „ARBA“ rezultatas yra lygus 1, kai vienas arba
abu operandai yra nelygūs nuliui. Pvz., jeigu a = 3, o b = 2, tada „(b/2 > a) | (2 < a)“ rezultatas yra 1, nes
antroji nelygybė yra teisinga. Kai abu operandai yra lygūs nuliui, tada loginės operacijos „ARBA“
rezultatas yra 0.
Pastaba: Loginio neigimo operatoriaus nėra. Vietoj jo yra standartinė funkcija „not(x)“, kuri grąžina 1, kai
x = 0, ir grąžina nulį, kai x nelygus 0.
Skyrikliai:
Skliaustai „(“ ir „)“, kurie vartojami grupuojant binariųjų operacijų operandus, nurodant funkcijos
argumentų sąrašo pradžią ir pabaigą bei sąlygos operatoriaus „if...else“ ir ciklo operatoriaus „while“
antraštėje (žr. toliau apie sąlygos operatorių „if...else“ ir ciklo operatorių „while“),
riestiniai skliaustai „{“ ir „}“, kurie vartojami žymint sąlygos operatoriaus „if...else“ bei ciklo operatoriaus
„while“ pradžią ir pabaigą, kai tą operatorių sudaro daugiau negu viena priskyrimo operacija,
laužtiniai skliaustai „[“ ir „]“, kurie vartojami grupuojant binariųjų operacijų operandus bei nurodant
duomenų masyvo indeksų sąrašo pradžią ir pabaigą,
kablelis „ , “, kuris vartojamas atskiriant funkcijų argumentus ir masyvų indeksus, kai jų yra daugiau negu
vienas.
Pastaba: Skaitinėse konstantose vietoj dešimtainio kablelio turi būti taškas.
Paprastos standartinės funkcijos:
exp(x)
ln(x)
lg(x)
sqrt(x)
sin(x), cos(x), tg(x)
arcsin(x), arccos(x), arctg(x), arctg2(y,x)
sinh(x), cosh(x), tanh(x)
j0(x), j1(x), jn(n,x)
y0(x), y1(x), yn(n,x)
erf(x)
erfc(x)
gamma(x)
lngamma(x)
gammp(a,x)
abs(x)
max(x,y), min(x,y)
select(x,y,z)
ldexp(x,y)
fmod(x,y)
ceil(x)
floor(x)
near(x)
time()

(eksponentinė funkcija),
(natūralusis logaritmas),
(dešimtainis logaritmas),
(kvadratinė šaknis),
(trigonometrinės funkcijos),
(atvirkštinės trigonometrinės funkcijos),
(hiperbolinės funkcijos),
(I rūšies Beselio funkcijos: nulinės eilės, I eilės, n-tos eilės),
(II rūšies Beselio funkcijos: nulinės eilės, I eilės, n-tos eilės),
(paklaidų funkcija),
(papildomoji paklaidų funkcija),
(gama funkcija),
(gama funkcijos modulio natūralusis logaritmas),
(nepilnoji gama funkcija),
(skaičiaus modulis, t. y. absoliučioji vertė),
(didesnysis arba mažesnysis iš dviejų skaičių),
(jeigu x ≠ 0, tada grąžina y reikšmę, kitu atveju grąžina z reikšmę),
(x ⋅ 2y),
(skaičiaus x dalybos iš skaičiaus y liekana),
(mažiausias sveikasis skaičius, kuris nėra mažesnis už x),
(didžiausias sveikasis skaičius, kuris nėra didesnis už x),
(sveikasis skaičius, kuris yra artimiausias skaičiui x),
(sekundžių skaičius, praėjęs nuo 1970 m. pradžios),
7

clock()
counter()
counter_freq()
counter1e15()
rand()
srand(x)
Return(x)

(milisekundžių skaičius nuo programos vykdymo pradžios),
(procesoriaus ciklų skaičius nuo kompiuterio įjungimo),
(procesoriaus ciklų skaičius per vieną sekundę),
(procesoriaus ciklų skaičiaus dalybos iš 1015 liekana),
(atsitiktinis sveikasis skaičius nuo 0 iki 32767),
(inicializuoja atsitiktinių skaičių generatorių: kitas kreipinys į
rand() pradės naują atsitiktinių skaičių seką, kuri priklauso tik
nuo x; funkcijos srand(x) gražinama reikšmė visada lygi nuliui),
(einamosios formulės arba paprogramės vykdymo nutraukimas,
grąžinant reiškinio „x“ reikšmę).

Pastabos: 1. Funkcijos counter(), counter_freq() ir counter1e15() veikia tik tada, kai kompiuteryje yra
procesoriaus ciklų skaitiklis (jį turi visi šiuolaikiniai personaliniai kompiuteriai). Priešingu
atveju šios funkcijos grąžina −1.
2. Nors funkcija „Return(x)“ grąžina „x“ reikšmę, ta reikšmė negali būti panaudota
iškviečiančioje programoje, nes bet kuris reiškinys, kuriame yra kreipinys į funkciją
„Return“, nebus apskaičiuotas iki galo: apskaičiavimą nutrauks tas kreipinys. Pvz., operacija
„a = exp(t) + Return(10) + sin(x)“ būtų vykdoma tokia tvarka: visų pirma būtų apskaičiuota
reiškinio „exp(t)“ reikšmė, o paskui einamoji programa būtų baigta vykdyti ir grąžintų 10.
Taigi, dėmuo „sin(x)“ nebūtų apskaičiuotas, o kintamojo „a“ reikšmė nebūtų pakeista.
Aukštesnio tipo standartinės funkcijos:
loc(a) – programavimo objekto, kurio vardas „a“, atminties adresas arba eilės numeris; šios funkcijos
argumentas gali būti kintamojo (parametro), duomenų masyvo, paprogramės, kitos standartinės
funkcijos arba DLL funkcijos vardas. Jeigu argumentas yra kintamojo arba masyvo vardas, tada
funkcija „loc“ grąžina jo adresą, o jeigu funkcijos vardas, tada grąžina tos funkcijos eilės numerį visų
apibrėžtų funkcijų sekoje.
Size(loc(a)) – vienmačio duomenų masyvo „a“ elementų skaičius;
Size2(loc(a), i) – masyvo „a“ elementų, kurių indeksai skiriasi tik i-tojo indekso reikšme, skaičius.
Invert(loc(a)) – dvimačio kvadratinio masyvo (matricos) „a“ atvirkštinės matricos apskaičiavimas
(inversija). Įvykdžius šią funkciją, pradinė matrica yra pakeičiama atvirkštine matrica. Ši funkcija
grąžina pradinės matricos determinanto reikšmę.
Find(x,loc(a),i0) – vienmačio duomenų masyvo „a“ elemento, kurio reikšmė yra artimiausia x, bet nėra
didesnė už x, numeris. Masyvo „a“ elementai turi būti išdėstyti didėjimo tvarka. „i0“ yra masyvo „a“
elemento, nuo kurio reikia pradėti paiešką, numeris (jeigu i0 < 1 arba jeigu i0 yra didesnis už masyvo
„a“ elementų skaičių, tada paieška pradedama nuo vidurinio elemento). Paieškos algoritmas priklauso
nuo masyvo dydžio: jeigu masyvo elementų skaičius yra mažesnis už 40, tada yra paeiliui tikrinami
visi elementai pradedant nuo elemento Nr. i0, o jeigu masyvo elementų skaičius yra didesnis, tada yra
taikomas dalijimo pusiau algoritmas. Jeigu x yra mažesnis už masyvo „a“ pirmąjį elementą, tada
funkcija „Find“ grąžina nulį;
Find2(x,loc(a),i0,n,m) – funkcijos „Find“ išplėstinis variantas. Pirmųjų trijų argumentų prasmė paaiškinta
ankstesnėje pastraipoje. „n“ yra masyvo „a“ pirmųjų elementų, kuriuos reikia tikrinti, skaičius (t. y.
efektas toks pats, lyg masyvas „a“ būtų pakeistas mažesniu masyvu, kurį sudaro masyvo „a“ pirmieji
n elementų). Jeigu n < 1 arba jeigu n yra didesnis už masyvo „a“ elementų skaičių, tada yra tikrinami
visi masyvo „a“ elementai. Argumentas „m“ užduoda paieškos algoritmą: jeigu m = 1, tada masyvo
elementai yra tikrinami paeiliui, o jeigu m = 2, tada yra taikomas dalijimo pusiau algoritmas;
Hist(loc(a),loc(b),loc(c)) – masyvo „a“ elementų reikšmių pasiskirstymo (histogramos) apskaičiavimas. Ši
funkcija apskaičiuoja masyvo „a“ elementų reikšmių „dažnius“, t.y. suskaičiuoja masyvo „a“
elementus, kurių reikšmės priklauso intervalams, kurių kraštai lygūs masyvo „b“ elementų reikšmėms.
Šių „dažnių“ reikšmės yra priskiriamos masyvo „c“ elementams. Masyvo „b“ elementai turi būti
išdėstyti didėjimo tvarka, o jų visų reikšmės turi būti skirtingos. Masyvo „a“ elemento reikšmė yra
priskiriama kuriam nors intervalui tada, kai ji yra mažesnė arba lygi to intervalo viršutinei ribai ir
didesnė už to intervalo apatinę ribą. Visos reikšmės, kurios yra mažesnės arba lygios masyvo „b“
pirmajam elementui, yra priskiriamos pirmajam intervalui, o reikšmės, kurios yra didesnės negu
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masyvo „b“ paskutinis elementus, yra ignoruojamos. Funkcija „Hist“ grąžina masyvo „a“ elementų,
kurių reikšmės neviršija masyvo „b“ paskutiniojo elemento reikšmės, skaičių;
Hist2(loc(a),loc(b),loc(c),n,i) – funkcijos „Hist“ išplėstinis variantas. Pirmųjų trijų argumentų prasmė
paaiškinta ankstesnėje pastraipoje. Argumentas „n“ yra didžiausias masyvo „a“ elementų, kuriuos
reikia apdoroti, skaičius, o argumentas „i“ nurodo, ar masyvo „c“ elementai turi būti prilyginti nuliui
prieš apskaičiuojant pasiskirstymą. Jeigu „i“ yra lygus nuliui, tada masyvo „c“ elementai prilyginami
nuliui prieš apskaičiuojant, o priešingu atveju apskaičiuotieji dažniai yra pridedami prie pradinių
masyvo „c“ elementų reikšmių. Jeigu „i“ yra lygus nuliui, o „n“ yra mažesnis negu 1 arba didesnis
negu masyvo „a“ elementų skaičius arba lygus pastarajam, tada funkcija „Hist2“ yra tapati funkcijai
„Hist“.
Int(f,x,a,b) – reiškinio „f“ integralas x atžvilgiu nuo a iki b (pvz., „Int(1/sqrt(exp(t*x)+x),x,0,5)“).
Inti(f,x,a,1) – reiškinio „f“ integralas x atžvilgiu nuo a iki +∞;
Inti(f,x,a,-1) – reiškinio „f“ integralas x atžvilgiu nuo −∞ iki a;
Inti(f,x,a,2) – reiškinio „f“ integralas x atžvilgiu nuo −∞ iki +∞ (argumentas „a“ nenaudojamas).
Intw(f,x,a,b,w,1) – reiškinio f(x) cos(wx) integralas x atžvilgiu nuo a iki b;
Intw(f,x,a,b,w,2) – reiškinio f(x) sin(wx) integralas x atžvilgiu nuo a iki b.
Sum(f,i,i1,i2) – reiškinio „f“ suma, kai sumavimo indeksas i kinta nuo i1 iki i2 (pvz., „Sum(ln(i),i,2,10)“);
Sum2(f,t,a,b,dt) – reiškinio „f“ suma, kai sumavimo kintamasis t kinta nuo a iki b kas dt.
Iter(f,i,i1,i2) − reiškinio „f“ kartojimas |i1−i2|+1 kartų, keičiant kartojimo indeksą i nuo i1 iki i2 kas 1.
Root(f,x,a,b) – netiesinės lygties f(x) = 0 sprendinys. a ir b – tai intervalo, kuriame turi būti ieškoma
sprendinio, kraštai. Pavyzdys: reiškinys „Root(sqrt(x)-1+x^3,x,0,1)“ yra lygus lygties x − 1 + x3 = 0
sprendiniui, t. y. 0.60542342357183.
Smulkesnė informacija apie standartines funkcijas „Int“, „Inti“, „Intw“, „Sum“, „Iter“ ir „Root“ yra 4.6
skirsnyje.
Pastabos: 1. Jeigu vienmačiame duomenų masyve „a“ yra vienodų elementų, kurių reikšmė yra
artimiausia skaičiui x, bet ne didesnė už x, tada funkcijos „Find(x,loc(a),i0)“ ir
„Find2(x,loc(a),i0,n,m)“ gali grąžinti bet kurio iš jų numerį, priklausomai nuo argumentų
„i0“, „n“ ir „m“ reikšmių..
2. Jeigu masyvo „a“ elementai nėra išdėstyti didėjimo tvarka, tada funkcijos „Find(x,loc(a),i0)“
ir „Find2(x,loc(a),i0,n,m)“ dažniausiai grąžina neteisingą rezultatą.
Kai kurios iš minėtų matematinių funkcijų yra specialiosios funkcijos, kurios išreiškiamos tam
tikrais integralais. Toliau yra pateiktos tų funkcijų apibrėžtys:
I rūšies n-tosios eilės Beselio funkcija:
π
1
J n ( x) = ∫ cos(nθ − x sin θ )dθ
(n = 0, 1, 2, ...)
(4.1)
π0
II rūšies n-tosios eilės Beselio funkcija:
π
∞
1
1
Yn ( x) = ∫ sin( x sin θ − nθ )dθ − ∫ [e nt + (−1) n e − nt ]e− x sinh t dt
π0
π0

(n = 0, 1, 2, ...)

(4.2)

Paklaidų funkcija:

erf( x) =

2

x

∫e
π

−t 2

dt

(4.3)

0

Papildomoji paklaidų funkcija:
erfc( x) = 1 − erf( x) = 1 −

x

2
2
e −t dt
∫
π0

(4.4)

Gama funkcija:
∞

Γ( x) = ∫ t x −1e−t dt

(4.5)

0
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Nepilnoji gama funkcija:

γ ( a, x ) =

x

1
t a −1e−t dt
Γ(a) ∫0

(4.6)

Sąlygos operatorius „if... else“:
Paprasčiausiu atveju sąlygos operatoriaus formatas yra:
if (reiškinys_1) priskyrimo_operacija_1
else if (reiškinys_2) priskyrimo_operacija_2
...
else priskyrimo_operacija_n
Pvz.:
if (t < 3) y = 0.5
else if (t < 6) y = 2
else y = 3
Programa paeiliui apskaičiuoja reiškinius, kurie užrašyti tarp skliaustų (tie reiškiniai dar yra vadinami
„sąlygomis“). Suradus pirmąjį reiškinį, kurio reikšmė nelygi nuliui, programa įvykdo atitinkamą
priskyrimo operaciją ir baigia vykdyti sąlygos operatorių, t. y. netikrina visų tolesnių sąlygų. „else if“ arba
„else“ blokų gali ir nebūti (yra būtinas tik pradinis „if“ blokas). Jeigu negalioja nė viena sąlyga, tada
įvykdomas „else“ blokas (jeigu jis yra). Raktiniai žodžiai „if“ ir „else“ bei priskyrimo operacijos gali būti
rašomi skirtingose eilutėse, pvz.:
if (t <= 5)
y = 0.5
else
y=3
„if“, „else if“ arba „else“ bloką gali sudaryti kelios priskyrimo operacijos. Tada to bloko priskyrimo
operacijų pradžią ir pabaigą turi žymėti riestiniai skliaustai, pvz.:
a=5
if (t <= a) {
b = exp(0.5*(t - a)) - 1
y = 2*b + 2
}
else { b = t - a + 1
y = 2+ln(b) }
Ciklo operatorius „while“:
Paprasčiausiu atveju ciklo operatoriau formatas yra:
while(reiškinys) priskyrimo_operacija
Pvz.:
while (t < 3) t = t ^ 1.1
Programa kartoja užrašytą priskyrimo operaciją tol, kol reiškinys, kuris užrašytas tarp skliaustų (t. y. ciklo
operatoriaus „sąlyga“), nėra lygus nuliui. Jeigu ta priskyrimo operacija turi būti atlikta tam tikrą iš anksto
žinomą skaičių kartų, reikia naudoti laikiną kintamąjį, kuris po kiekvieno apskaičiavimo padidinamas
vienetu. Tada „while“ ciklo bloką sudaro daugiau negu viena operacija, todėl reikia vartoti riestinius
skliaustus (jie vartojami lygiai taip pat, kaip ir „if...else“ operatoriuje). Pvz., toliau pateiktame pavyzdyje
yra apskaičiuojamas skaičiaus 10 faktorialas:
fact = 1
i=1
while(i <= 10) {
fact = fact * i
i=i+1
}
Pastaba: Ankstesniame pavyzdyje paskutinis apskaičiuotas reiškinys yra palyginimo operacija „i <= 10“.
Šio reiškinio paskutinė reikšmė yra 0. Vadinasi, jeigu šios kodo eilutės būtų paskutinės eilutės programoje,
tada programa grąžintų nulį. Kad aukščiau užrašyta programa grąžintų faktorialo reikšmę, reikalinga dar
viena priskyrimo operacija (pvz., eilutė, kurioje parašyta „a = fact“ arba tiesiog „fact“).
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Specialiųjų (sisteminių) kintamųjų žymenys:
t–

laikas:
a) laiko grafikuose t sutampa su einamąja formulės argumento reikšme;
b) koordinatės grafikuose: jeigu formulės argumento reikšmės sutampa su modelio sluoksnio
mazgų koordinatėmis arba jeigu formulėje yra kreipinių į tiesiškai interpoliuotas modelio
f(x, t) funkcijų reikšmes (t. y. „FXn“, čia n yra funkcijos numeris), tada t yra lygus modelio
laiko vertei, kuri yra artimiausia to grafiko einamajam laikui, o kitais atvejais t yra lygus
einamajam grafiko laikui;
x−
koordinatė,
iPoint – einamojo taško eilės numeris einamojoje formulės argumento reikšmių sekoje,
nPoints – pilnutinis taškų skaičius einamojoje formulės argumento reikšmių sekoje,
iTime – laiko vertės numeris:
a) laiko grafikuose: jeigu formulės argumento reikšmės sutampa su modelio laiko vertėmis,
tada iTime = iPoint, o kitais atvejais iTime = 0;
b) koordinatės grafikuose: jeigu formulės argumento reikšmės sutampa su modelio sluoksnio
mazgų koordinatėmis arba jeigu formulėje yra kreipinių į tiesiškai interpoliuotas modelio
f(x, t) funkcijų reikšmes (t. y. „FXn“), tada iTime yra lygus modelio laiko vertės, kuri yra
artimiausia to grafiko einamajam laikui, numeriui, o kitais atvejais iTime = 0;
nTimes – modelio laiko verčių skaičius,
curGraph – grafiko, kuriam priklauso skaičiuojamoji formulė, eilės numeris. Grafiko eilės numeris yra
nurodytas ir grafiko lango antraštėje (žr. 1.1 pav.). Jeigu skaičiuojamoji formulė yra parametro
arba duomenų masyvo inicializavimo reiškinys, tada šis kintamasis yra lygus aktyviojo grafiko
eilės numeriui;
curForm – apskaičiuojamos formulės eilės numeris grafike. Jeigu skaičiuojamoji formulė yra parametro
arba duomenų masyvo inicializavimo reiškinys, tada šis kintamasis yra lygus nuliui;
FTn –
modelio f(t) funkcijos, kurios eilės numeris yra n, tiesiškai interpoliuota reikšmė (pvz., FT10),
FXn –
modelio f(x, t) funkcijos, kurios eilės numeris yra n, tiesiškai interpoliuota reikšmė (pvz., FX10),
FCn –
laisvosios kreivės, kurios eilės numeris yra n, tiesiškai interpoliuota reikšmė (pvz., FC10);
IER, AbsErr ir nEval yra modifikuojami kiekviename kreipinyje į bet kurią standartinę integravimo
funkciją. Šių kintamųjų prasmė yra (atitinkamai) klaidos kodas, absoliutinės paklaidos įvertis ir
pointegralinės funkcijos apskaičiavimų skaičius (daugiau informacijos apie standartines
integravimo funkcijas yra 4.6 skirsnyje). Prieš pradedant apskaičiuoti kiekvieną formulės
reikšmių seką, šiems trims kintamiesiems yra priskiriamos nulinės reikšmės;
NLSF:
jeigu programa yra vykdoma netiesinio aproksimavimo metu ir jeigu aproksimavimo duomenų
rinkinys priklauso laisvajai kreivei, tada NLSF yra lygus tos laisvosios kreivės eilės numeriui
atitinkamame grafike, o jeigu aproksimavimo duomenų rinkinys priklauso modelio funkcijai,
tada NLSF yra priešingas tos modelio funkcijos eilės numeriui visų to paties tipo (f(t) arba
f(x, t = const)) modelio funkcijų rinkinyje. Ne aproksimavimo metu NLSF = 0;
iDat ir nDat aproksimavimo metu yra lygūs atitinkamai einamajam ir galutiniam aproksimuojamų
duomenų rinkinių, atitinkančių einamąją formulę, numeriams (įskaitant tik naudojamus
duomenų rinkinius). Ne aproksimavimo metu iDat ir nDat lygūs 0;
iStart ir iEnd aproksimavimo metu yra lygūs einamojo aproksimuojamos kreivės taškų poaibio,
priklausančio aproksimuojamų duomenų rinkiniui, pirmojo ir paskutiniojo taškų numeriams.
Jeigu ta kreivė nėra f(x, t) modelio funkcija, tada iEnd = iStart + nPoints − 1. Jeigu ta kreivė yra
f(x, t = const) modelio funkcija, tada iStart ir iEnd yra lygūs aproksimuojamų taškų poaibio,
atitinkančio einamąją laiko vertę, pirmojo ir paskutiniojo taškų eilės numeriams visų tos
funkcijos taškų, atitinkančių tą patį laiką, rinkinyje (jeigu tą duomenų rinkinį atitinka daugiau
negu viena laiko vertė, tada iEnd < iStart + nPoints − 1, nes nPoints yra apskaičiuojamas
įskaitant taškus, atitinkančius visas naudojamas laiko vertes). Ne aproksimavimo metu
iStart = 1, iEnd = nPoints;
iXpoint: aproksimuojant f(x, t = const) modelio funkciją, iXpoint yra lygus einamojo taško eilės
numeriui aproksimuojamų taškų poaibyje, atitinkančiame einamąjį laiką (neįskaitant tos kreivės
taškų, kurie nėra naudojami aproksimuojant). Ne aproksimavimo metu arba jeigu
aproksimuojama funkcija nėra f(x, t = const) modelio funkcija, iXpoint = 0;
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iBase

aproksimavimo metu yra lygus einamojo aproksimuojamų duomenų rinkinio pirmojo taško
numeriui visų tą pačią aproksimavimo funkciją atitinkančių duomenų rinkinių sąjungoje
(neįskaitant nenaudojamų duomenų). Ne aproksimavimo metu iBase = 0.

Šių žymenų, išskyrus x, negalima vartoti kairiojoje lygybės pusėje. Be to, žymenį x galima vartoti
kairiojoje lygybės pusėje tik laiko grafikuose (žr. 4.1 pav.).
Kintamųjų, masyvų ir funkcijų žymenyse (identifikatoriuose) programa neskiria didžiųjų ir mažųjų
raidžių. Didžiausias leidžiamas simbolių skaičius identifikatoriuje yra 50 (jeigu identifikatorius bus
ilgesnis, tada jo dalis, kuris prasideda simboliu Nr. 51, bus ignoruojama).
Operacijų pirmenybė, kai jos nenurodo skliaustai, nustatoma pagal įprastines taisykles. Žemiausia
yra priskyrimo operacijos pirmenybė, t. y. priskyrimo operacija atliekama paskutinė. Loginio „IR“
pirmenybė yra aukštesnė negu loginio „ARBA“ (pvz., reiškinys „a & b | c & d“ yra tapatus reiškiniui
„(a & b) | (c & d)“. Palyginimo operacijų pirmenybė yra aukštesnė negu loginių operacijų, tačiau žemesnė
negu aritmetinių operacijų (išskyrus priskyrimo operaciją). Daugybos ir dalybos operacijų pirmenybė yra
aukštesnė negu sudėties ir atimties, o kėlimo laipsniu operacijos pirmenybė yra aukštesnė negu daugybos ir
dalybos. Sudėties ir atimties operacijų pirmenybė yra vienoda. Analogiškai daugybos ir dalybos operacijų
pirmenybė yra vienoda. Kreipinių į funkcijas pirmenybė yra aukštesnė negu aritmetinių operacijų. Pvz.,
apskaičiuojant reiškinį 2 * a + 3 * b*sin(x)^2, visų pirma apskaičiuojama funkcija sin(x), paskui rezultatas
keliamas laipsniu 2 ir dauginamas iš 3b, o paskui prie šio rezultato pridedamas skaičius 2a. Taigi, vartojant
skliaustus tą patį reiškinį galima užrašyti šitaip: (2 * a) + (3 * b *((sin(x))^2)).
Į programų tekstą galima įterpti komentarų eilutes. Kiekvieną komentaro eilutę žymi simboliai
„//“eilutės pradžioje (žr. 4.1b pav.).
Kad programų redagavimas būtų patogesnis, redagavimo metu yra atvaizduojamas dialogo langas
„Programų redaktoriaus įrankiai“ (žr. 4.1 pav.). Tas dialogo langas atlieka papildomos įrankių juostos
vaidmenį. Tas langas yra būtinas apibrėžiant formulių argumento reikšmių rinkinius. Jis gali būti
atvaizduotas arba paslėptas visada, kai yra aktyvus programų redaktoriaus langas. Norint atvaizduoti
programavimo įrankių dialogą, reikia pasirinkti meniu komandą „Rodyti programavimo įrankių dialogą“
arba atitinkamą programų redaktoriaus kontekstinio meniu komandą.
Toliau yra paaiškinti visi valdymo elementai, kurie yra programavimo įrankių dialogo lange.
• Pirmieji penki mygtukai ir standartinių funkcijų sąrašas (žr. 4.1 pav.) yra naudojami pasirenkant
modelio f(t) arba f(x, t) funkciją, einamojo grafiko laisvąją kreivę, vartotojo paprogramę, vartotojo
DLL funkciją arba vieną iš anksčiau minėtų standartinių funkcijų, kurios žymuo turi būti įterptas
teksto žymeklio vietoje. Spustelėjus kurį nors iš tų mygtukų, atsidaro funkcijų sąrašas, kuriame galima
pasirinkti reikalingą funkciją (daugiau informacijos apie paprogramių ir DLL funkcijų sąrašus yra 4.4
ir 4.5 skirsniuose).
• Spustelėjus mygtuką „Kreivės pavidalas ir pavadinimas“, atsidaro dialogo langas, kuriame galima pakeisti kreivės pavadinimą ir kreivės linijos pavidalą (tas pats dialogo langas atsidaro ir pasirinkus atitinkamą komandą iš kreivės kontekstinio meniu, kuris atsidaro spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką grafiko plote ant kreivės arba ant jos pavadinimo kreivių sąraše). Pastaba: Jeigu redaguojama programa
yra paprogramė, tada vietoj šio mygtuko yra mygtukas „Vardas ir formalieji parametrai“ (žr.
4.13 pav.).
• Trijų žymimųjų laukelių grupė (žr. 4.1 pav.), užduoda kreivės taškų abscisių apskaičiavimo taisyklę.
Pažymėjus viršutinį laukelį, kreivės taškų abscisės bus perskaičiuojamos kiekvieną kartą pasikeitus
grafiko abscisių ašies apibrėžties intervalui ir pirmasis kreivės taškas visada atitiks mažiausią matomą
x (arba t) vertę, o paskutinis taškas – didžiausią matomą x arba t vertę (tokie X reikšmių rinkiniai
toliau bus vadinami „laikinais“). Pažymėjus vidurinį laukelį, kreivės taškų abscisės nepriklausys nuo
jokių kitų duomenų (kaip ir laisvųjų kreivių taškų abscisės). Pažymėjus apatinį laukelį, kreivės taškų
abscisės sutaps su nurodyto reikšmių rinkinio reikšmėmis (pvz., tai gali būti tam tikros laisvosios
kreivės arba formulės abscisės arba kelių susijusių kreivių taškų abscisės). Pakeitus kurią nors iš
pastarųjų reikšmių, automatiškai pasikeis ir duotosios kreivės atitinkamo taško abscisė. Pastaba: Jeigu
redaguojama programa yra paprogramė, tada šių trijų žymimųjų laukelių nėra (žr. 4.13 pav.).
• Spustelėjus mygtuką „Kompiliuoti“, patikrinama einamosios formulės ir visų kitų pakeistų programų
sintaksė, o tos programos yra sukompiliuojamos, tačiau kreivės, kurios priklauso nuo pakeistų
programų, nėra perskaičiuojamos iš naujo.
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• Spustelėjus mygtuką „Taikyti“, patikrinama einamosios formulės ir visų kitų pakeistų programų
sintaksė, tos programos yra sukompiliuojamos ir perskaičiuojamos, o atitinkamos kreivės yra
atnaujinamos (šio mygtuko spustelėjimas yra tapatus įrankių juostos mygtuko „ “ spustelėjimui).
• Spustelėjus mygtuką „Masyvai“, atsidaro visų masyvų, kuriuos apibrėžė vartotojas, sąrašas.
Atsidarius minėtam sąrašui, galima apibrėžti naujus masyvus arba pakeisti esamus masyvus (daugiau
informacijos apie masyvų sąrašą yra 4.3 skirsnyje).
• Spustelėjus mygtuką „Globaliniai parametrai“, atsidaro formulių globalinių parametrų sąrašas.
[Globaliniai parametrai – tai parametrai, kurie yra „matomi“ visose programose. Pakeitus globalinio
parametro reikšmę, pasikeičia visos kreivės, kurios priklauso nuo to parametro. Optimizuojant
globalinius parametrus, galima skirtingomis funkcijomis vienu metu aproksimuoti kelis duomenų
rinkinius ir spręsti netiesinių algebrinių lygčių sistemas (žr. 14 skyrių „Netiesinis aproksimavimas“).]
Atsidarius minėtam sąrašui, galima apibrėžti naujus globalinius parametrus arba pakeisti esamus
globalinius parametrus (daugiau informacijos apie parametrų sąrašą yra 4.2 skirsnyje).
• Spustelėjus mygtuką „Lokaliniai parametrai“, atsidaro duotosios programos lokalinių parametrų
sąrašas. [„Lokaliniai parametrai“ – tai parametrai, kurie yra „matomi“ tik vienoje programoje. Todėl
skirtingų programų lokalinių parametrų vardai gali būti vienodi.] Atsidarius minėtam sąrašui, galima
apibrėžti naujus lokalinius parametrus arba pakeisti esamus lokalinius parametrus (daugiau
informacijos apie parametrų sąrašą yra 4.2 skirsnyje). Pastaba: Jeigu lokalinio parametro vardas
sutampa su globalinio parametro vardu, tada yra naudojama lokalinio parametro reikšmė.
Kartu su globaliniais bei lokaliniais parametrais yra naudojami dar vienos rūšies parametrai –
modelio parametrai. Jie priklauso nuo GraphiXT priedo, kuris tuo metu yra įkeltas į atmintį (šiuo metu
egzistuoja tik vienas toks priedas – krūvininkų kinetikos modeliavimo programa). Modelio parametrai
skiriasi nuo globalinių ir lokalinių parametrų tuo, kad programose negalima vartoti modelio parametrų
vardų. Tačiau programose galima vartoti nuorodas į modelio funkcijas, kurios priklauso nuo modelio
parametrų.
Lokaliniai, globaliniai ir modelio parametrai egzistuoja tol, kol jų nepašalina vartotojas. Šie
parametrai gali būti optimizuojami netiesinio aproksimavimo būdu (žr. 14 skyrių „Netiesinis
aproksimavimas“). Kintamieji, kurie nėra apibrėžti kaip lokaliniai arba globaliniai parametrai, egzistuoja
nuo pirmojo reikšmės priskyrimo jiems iki programos galutinės reikšmės apskaičiavimo. Tokie kintamieji
gali būti naudojami tarpinių reikšmių saugojimui (pvz., 4.1a pav. kintamasis „a“). Jie negali būti
optimizuojami netiesinio aproksimavimo metu.

Slinkties srovė (A/cm^2)
Laidumo srovė (A/cm^2) (t = 1e-011)
Pilnutinė srovė (A/cm^2)
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Jeigu programos kompiliavimo metu aptinkama sintaksės klaida, tada atitinkama programos eilutė
yra pažymima, o programų redaktoriaus būsenos juostoje (lango apačioje) bei programavimo įrankių
dialoge atsiranda tekstas su klaidos apibūdinimu (pvz., žr. 4.1b pav.). Yra pateikiama informacija tik apie
pirmąją aptiktą klaidą (ją ištaisius bus surastos ir kitos klaidos, jeigu jų yra). Jeigu pranešimo apie klaidą
nėra, tai reiškia, kad formulės sintaksė yra teisinga. Minėtojo pranešimo nebūna ir tada, kai formulės
įvesties laukas yra tuščias arba užpildytas tik komentarais.
4.1b pav. pašalinus klaidingą eilutę „x = 8“ ir spustelėjus dialogo lango mygtuką „Gerai“, grafikas
galėtų būti, pvz., toks, kaip parodyta 4.2 pav. Šiame pavyzdyje horizontalioji tiesė („Pilnutinė srovė“) apskaičiuota pagal formulę Y = FT2. Tai yra modelio f(t) funkcijos, kurios eilės numeris yra 2, vertė einamuoju laiko momentu (taigi, naudojant formules, laiko funkcijų f(t) einamąsias vertes galima atvaizduoti ir
koordinatės funkcijų f(x, t = const) grafikuose). Raudonoji kreivė („Laidumo srovė“) – tai laisvoji kreivė,
kuri yra tam tikros modelio f(x, t = const) funkcijos kopija (4.1b pav. formulėje šią laisvąją kreivę atitinka
žymuo FC1). Mėlynoji kreivė („Slinkties srovė“) atitinka minėtųjų dviejų funkcijų skirtumą (FT2 − FC1).

4.2. Globalinių ir lokalinių parametrų sąrašai
Globalinių arba lokalinių parametrų sąrašas atidaromas pasirenkant meniu komandą
„Programavimas / Globaliniai parametrai...“ arba „Programavimas / Lokaliniai parametrai...“ arba
atitinkamą programų redaktoriaus arba masyvų redaktoriaus kontekstinio meniu komandą, arba spustelėjus
programavimo įrankių dialogo mygtuką „Globaliniai parametrai“ arba „Lokaliniai parametrai“ (žr.
4.1 pav.). Be to, globalinių parametrų sąrašą galima atidaryti spustelėjus įrankių juostos mygtuką „ “ (žr.
4.1 pav.). Lokalinių parametrų sąrašą galima atidaryti tik tada, kai yra aktyvus programų redaktoriaus
langas. Globalinių parametrų sąrašo pavyzdys pateiktas 4.3 pav. (lokalinių parametrų sąrašo formatas yra
toks pats). Parametro nuostatos, t. y. jo vardas, reikšmė ir reiškinys, yra užduodami parametro nuostatų
dialogo lange, kuris atsidaro dukart spustelėjus kairįjį pelės mygtuką ant atitinkamos parametrų sąrašo
eilutės, arba spustelėjus mygtuką „Pakeisti“, arba pasirinkus komandą „Pakeisti parametrą...“ iš to
parametro kontekstinio meniu. Parametro nuostatų dialogo lango pavyzdys irgi yra pateiktas 4.3 pav.
Mygtukų, kurie yra parametrų sąrašo dialogo lange, paskirtis yra aiški iš užrašų ant tų mygtukų (žr.
4.3 pav.). Penkių mygtukų grupė „Kopijuoti“, „Kopijuoti visus“, „Iškirpti“, „Įklijuoti“ ir „Įklijuoti prieš“
suteikia galimybę perkelti parametrus iš vieno projekto į kitą arba pakeisti parametrų išdėstymo tvarką
einamajame sąraše. Vieno parametro kopijavimo, įklijavimo ir iškirpimo veiksmus galima atlikti ir
naudojant standartines klavišų kombinacijas: „Ctrl + C“, „Ctrl + V“ ir „Ctrl + X“. Veiksmai „Įklijuoti“ ir

4.3 pav. Globalinių parametrų sąrašo ir parametro nuostatų dialogo lango pavyzdžiai

14

„Įklijuoti prieš“ skiriasi tuo, kad spustelėjus mygtuką „Įklijuoti“, naujasis parametras bus įdėtas į sąrašo
galą, o spustelėjus mygtuką „Įklijuoti prieš“, naujasis parametras atsidurs prieš tuo metu pasirinktą
parametrą. Jeigu yra pasirinktas parametras, tada klavišų kombinacija „Ctrl + V“ atlieka veiksmą „Įklijuoti
prieš“, o jeigu ne – tada veiksmą „Įklijuoti“. Norint, kad nė vienas parametras nebūtų pasirinktas, reikia
spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant sąrašo eilutės, kuri atitinka pasirinktą parametrą.
Dauguma mygtukų atlieka veiksmus tik su pasirinktuoju parametru. Trys mygtukai – „Trinti
visus“, „Kopijuoti visus“ ir „Apskaičiuoti visus“ atlieka veiksmus su visais einamojo sąrašo parametrais.
Spustelėjus mygtuką „Apskaičiuoti visus“, parametrai bus apskaičiuoti ta pačia tvarka, kuria jie išdėstyti
sąraše. Kadangi kiekvienas parametras gali priklausyti nuo kitų to paties sąrašo parametrų, tai parametrų
reikšmės atlikus veiksmą „Apskaičiuoti visus“ gali priklausyti nuo parametrų išdėstymo tvarkos sąraše.
Parametrų sąrašo veiksmas „Apskaičiuoti“ ypač tinka atlikti tam tikrus vienkartinius arba nedažnus
apskaičiavimus. Tokio apskaičiavimo pavyzdys – matricos inversija naudojant standartinę funkciją
„Invert“ (žr. 4.1 skirsnį). Norint apskaičiuoti atvirkštinę matricą, reikia apibrėžti parametrą, kurio reiškinys
yra, pvz., „Invert(loc(A))“. Tada, apskaičiavus tą parametrą, jam bus priskirta kvadratinės matricos „A“
determinanto reikšmė, o ta matrica bus pakeista atvirkštine matrica.
Norint išsaugoti parametrų pakeitimus, reikia spustelėti mygtuką „Gerai“ arba „Taikyti“. Tada bus
perskaičiuotos visos formulės, kurios priklauso nuo tų parametrų. Spustelėjus mygtuką „Atšaukti“, visi
neišsaugoti pakeitimai bus atšaukti, o parametrų sąrašo langas bus uždarytas.
Parametrų reiškiniuose gali būti naudojamos funkcijos, kurios keičia duomenų masyvų elementų
reikšmes arba kito tipo parametrų reikšmes (t. y. globalinių parametrų reiškiniuose gali būti naudojamos
funkcijos, kurios keičia redaguojamos programos lokalinius parametrus, arba lokalinių parametrų
reiškiniuose gali būti naudojamos funkcijos, kurios keičia globalinius parametrus). Apskaičiavus tokius
reiškinius (t. y. pasirinkus veiksmą „Apskaičiuoti“ arba „Apskaičiuoti visus“) ir paskui spustelėjus
parametrų lango mygtuką „Atšaukti“, tie pakeitimai nebus automatiškai anuliuoti. Jeigu GraphiXT nustato,
kad apskaičiuojant parametrus gali pasikeisti masyvų elementų arba kito tipo parametrų reikšmės, tada po
parametrų apskaičiavimo automatiškai perskaičiuojamos visos formulės, kurios priklauso nuo duomenų
masyvų arba nuo kito tipo parametrų, ir atnaujinamos atitinkamos kreivės grafikuose. Tačiau tada kreivės
perskaičiuojamos naudojant senąsias einamojo tipo parametrų reikšmes (kurios egzistavo prieš atidarant
parametrų sąrašą arba kurios buvo įrašytos, kai paskutinį kartą buvo spustelėtas mygtukas „Taikyti“).
Norint, kad kreivės būtų perskaičiuotos naudojant naująsias einamojo tipo parametrų reikšmes, reikia
spustelėti mygtuką „Gerai“ arba „Taikyti“.

4.3. Duomenų masyvų naudojimas programose
GraphiXT duomenų masyvas (angl. „array“) yra skaičių („elementų“) rinkinys, kurio kiekvieną
elementą galima pasirinkti nurodant vieną arba kelis indeksus, kurie gali būti apskaičiuojami vykdant
programą, kurią parašė vartotojas. GraphiXT duomenų masyvas gali turėti iki 20 dimensijų (indeksų).
Dvimatį masyvą, t. y. masyvą, kuris turi du indeksus, galima įsivaizduoti kaip skaičių lentelę, kurios eilutės
numerį nusako pirmojo indekso reikšmė, o stulpelio numerį nusako antrojo indekso reikšmė (dvimatis
masyvas dažnai vadinamas „matrica“). Vartotojo programose galima naudoti masyvų elementų reikšmes ir
modifikuoti jas. Kreipinio į masyvo elementą formatas yra „a[i1, i2, i3, ...]“, čia „a“ yra masyvo vardas, o
„i1, i2, i3“ yra masyvo elemento indeksai (sveikieji teigiami skaičiai). Pvz., jeigu „A“ yra dvimatis
masyvas, tada toliau pateiktame pavyzdyje masyvo elementas, esantis antroje eilutėje ir trečiame
stulpelyje, tampa lygus kitų dviejų to paties masyvo elementų sumai: vienas iš tų dviejų elementų yra 5
eilutėje ir 10 stulpelyje, o kitas elementas yra 20 eilutėje ir 30 stulpelyje:
A[2,3] = A[5,10] + A[20,30]
Vietoj kiekvieno indekso gali būti vartojamas bet koks reiškinys. Kiekvieno tokio reiškinio reikšmė yra
suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Pvz., jeigu kintamajam „N“ buvo priskirta reikšmė 10.6,
tada tolesnis pavyzdys yra tapatus ankstesniam pavyzdžiui:
A[2,N-8] = A[N/2,10] + A[9+N,3*N-2]
Masyvo elementai gali būti saugomi atmintyje vienu iš 8 formatų: kaip 64 arba 32 bitų slankiojo
kablelio skaičiai arba 32, 16 arba 8 bitų sveikieji skaičiai su ženklu arba be ženklo. Tačiau, vykdant visas
aritmetines operacijas su masyvų elementais, jų reikšmės yra automatiškai paverčiamos 64 bitų slankiojo
kablelio skaičiais.
GraphiXT masyvai yra globaliniai objektai, kurie egzistuoja nepriklausomai nuo vartotojo
programų. Naują duomenų masyvą galima sukurti tik masyvų sąraše. Tas sąrašas atidaromas pasirenkant
meniu komandą „Programavimas / Duomenų masyvai...“ arba atitinkamą programų redaktoriaus arba
masyvų redaktoriaus kontekstinio meniu komandą, arba spustelėjus programavimo įrankių dialogo
mygtuką „Masyvai“ (žr. 4.1 pav.). Be to, masyvų sąrašą galima atidaryti spustelėjus įrankių juostos
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4.4 pav. Duomenų masyvų sąrašo pavyzdys

“ (žr. 4.1 pav.). Šio sąrašo pavyzdys pateiktas 4.4 pav. Masyvo nuostatas, t. y. vardą,
mygtuką „
dimensijas, duomenų tipą ir inicializavimo reiškinį galima pakeisti masyvo nuostatų dialogo lange, kuris
atidaromas spustelėjus mygtuką „Nuostatos“ arba pasirinkus masyvo kontekstinio meniu komandą
„Masyvo nuostatos...“. Masyvo nuostatų dialogo lango pavyzdys pateiktas 4.5 pav.
Mažiausia leidžiama vartotojo apibrėžto masyvo indekso reikšmė yra 1, o didžiausios leidžiamos
indeksų reikšmės yra nurodomos teksto įvesties lauke „Dimensijos“ (žr. 4.5 pav.). Masyvo duomenų tipas
užduodamas naudojant devynis žymimuosius laukelius (žr. 4.5 pav.).
Masyvą galima bet kada inicializuoti, t. y. priskirti pradines reikšmes visiems masyvo elementams,
naudojant reiškinį, kuris įvestas teksto įvesties lauke „Reiškinys“ (žr. 4.5 pav.). Tame reiškinyje galima
vartoti masyvo indeksų vardus ir kreipinius į visus einamajame projekte apibrėžtus programavimo
objektus. Masyvo indeksų vardai įvedami apatiniame įvesties lauke „Indeksų vardai“ (žr. 4.5 pav.).
Pirmųjų trijų indeksų numatytieji vardai yra „i1“, „i2“ ir „i3“. Pvz., jeigu inicializavimo reiškinys yra toks,
kaip 4.5 pav., tada, spustelėjus mygtuką „Inicializuoti“, masyvo elementui A[2,5,3] bus priskirta reikšmė
10000 * 2 + 100 * 5 + 3 = 20503 (analogiškai bus apskaičiuoti ir visi kiti masyvo elementai).
Vartotojo apibrėžtų masyvų atmintį galima priskirti arba išlaisvinti bet kuriuo metu, naudojant
mygtukus „Išlaisvinti / Skirti atm.“ Ir „Išlaisvinti visus / Skirti atm. visiems“ (žr. 4.4 pav.). Išlaisvinus
masyvo atmintį, yra prarandami visi masyvo elementai, tačiau masyvo objektas nėra pašalinamas.
Priskyrus masyvui atmintį, jo elementai yra automatiškai inicializuojami naudojant reiškinį, kuris įvestas
masyvo nuostatų dialogo įvesties lauke „Reiškinys“ (žr. 4.5 pav.). Apibrėžus naują masyvą, jam nėra
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automatiškai priskiriama atmintis. Jeigu vartotojo parašytoje programoje yra kreipinys į masyvą, kuriam
nebuvo priskirta atmintis, tada vykdant tą programą bus vykdymo klaida (angl. runtime error). Tai yra
viena iš standartinių vykdymo klaidų, kurias automatiškai aptinka GraphiXT (kitos standartinės vykdymo
klaidos, kurias aptinka GraphiXT, yra išvardytos 4.7 skirsnyje).
Kaip ir globalinius bei lokalinius parametrus, masyvus galima kopijuoti iš vieno projekto į kitą,
naudojant penkis mygtukus „Kopijuoti“, „Kopijuoti visus“, „Iškirpti“, „Įklijuoti“ ir „Įklijuoti prieš“ (žr.
4.4 pav.). Be to, masyvų sąrašo dialogo lango dešiniajame krašte yra du mygtukai su rodyklėmis „į viršų“
ir „į apačią“, kuriuos naudojant galima paprasčiau pakeisti objektų tvarką sąraše (atitinkamos klavišų
kombinacijos yra „Ctrl“ + „↑“ ir „Ctrl“ + „↓“). Kitas skirtumas tarp masyvų sąrašo ir parametrų sąrašo yra
tas, kad bet koks masyvų sąrašo pakeitimas yra taikomas iš karto, o parametrų sąrašo pakeitimus galima
atšaukti prieš juos taikant. Atitinkamai masyvų sąrašo dialogo lange nėra mygtukų „Gerai“, „Taikyti“ ir
„Atšaukti“.
Egzistuoja keli specialieji masyvai, kuriuos vartojant programose galima kreiptis į bet kurią
modelio duomenų reikšmę. Analogiškai, vartojant specialiuosius masyvus, programose galima vartoti bet
kurio taško, priklausančio bet kuriai laisvajai kreivei arba formulei, koordinates. Specialieji masyvai yra:
XC[g,c,p] – grafiko Nr. „g“ laisvosios kreivės Nr. „c“ X reikšmė Nr. „p“,
FC[g,c,p] – grafiko Nr. „g“ laisvosios kreivės Nr. „c“ Y reikšmė Nr. „p“,
NFC[g] – grafiko Nr. „g“ laisvųjų kreivių skaičius,
XF[g,c,p] – grafiko Nr. „g“ formulės Nr. „c“ X reikšmė Nr. „p“,
FA[g,c,p] – grafiko Nr. „g“ formulės Nr. „c“ Y reikšmė Nr. „p“,
NF[g] – grafiko Nr. „g“ formulių skaičius,
TA[t] – modelio laiko vertė Nr. „t“,
XL[n,t,x] – sluoksnio Nr. „n“ mazgo Nr. „x“ koordinatė, atitinkanti laiko momentą Nr. „t“,
FT[f,t] – modelio f(t) funkcijos Nr. „f“ reikšmė, atitinkanti laiko momentą Nr. „t“,
FX[f,t,x] – modelio f(x, t) funkcijos Nr. „f“, atitinkančios laiko momentą Nr. „t“, reikšmė Nr. „x“,
LFT[f] – sluoksnio, atitinkančio modelio f(t) funkciją Nr. „f“, numeris,
IFT[f] – modelio f(t) funkcijos Nr. „f“ numeris atitinkamame sluoksnyje,
LFX[f] – sluoksnio, atitinkančio modelio f(x, t) funkciją Nr. „f“, numeris,
IFX[f] – modelio f(x, t) funkcijos Nr. „f“ numeris atitinkamame sluoksnyje,
I2FT[n,f] – sluoksnio Nr. „n“ f(t) funkcijos Nr. „f“ galutinis eilės numeris,
I2FX[n,f] – sluoksnio Nr. „n“ f(x, t) funkcijos Nr. „f“ galutinis eilės numeris,
NLFT[n] – sluoksnio Nr. „n“ f(t) funkcijų skaičius,
NLFX[n] – sluoksnio Nr. „n“ f(x, t) funkcijų skaičius.
Programose specialiųjų masyvų elementų reikšmes galima tik skaityti, t. y. negalima jų pakeisti (tie
masyvai yra modifikuojami automatiškai, kai vartotojas pakeičia atitinkamus duomenis).
Masyvų indeksų mažiausia leidžiama reikšmė yra 1. Išimtis iš šios taisyklės yra specialiųjų
masyvų indeksas, kuris reiškia modeliuojamos sistemos sluoksnio numerį, t. y. masyvų „XL“, „I2FT“,
„I2FX“, „NLFT“ ir „NLFX“ pirmasis indeksas: to indekso mažiausia leidžiama reikšmė yra 0, o didžiausia
leidžiama reikšmė yra vienetu mažesnė už sluoksnių skaičių. Tačiau, jeigu kuris nors iš pastarųjų penkių
masyvų yra naudojamas kaip paprogramės argumentas, tada paprogramėje atitinkamo formaliojo
parametro indekso mažiausia reikšmė vis tiek yra 1.
Į GraphiXT sudėtį įeina masyvų redaktorius. Masyvų redaktorių galima atidaryti spustelėjus
masyvo sąrašo dialogo lango mygtuką „Redaguoti“ (žr. 4.4 pav.) arba pasirinkus masyvo kontekstinio
meniu komandą „Atidaryti masyvo redaktorių“ arba dukart spustelėjus kairįjį pelės mygtuką ant
atitinkamos masyvų sąrašo eilutės (jeigu masyvui nėra skirta atmintis, tada dukart spustelėjus pelės
mygtuką atsidarys masyvo nuostatų dialogo langas). Masyvo redaktoriaus lango pavyzdys pateiktas
4.6 pav. Naudojant masyvų redaktorių, galima tiesiogiai modifikuoti masyvo elementų reikšmes, įvedant
jas į atitinkamus lentelės langelius arba įklijuojant iš mainų srities. Jeigu masyvo dimensijų skaičius yra 2
arba daugiau, tada bet kuriuos du indeksus galima padaryti „kintamais“. Tų dviejų indeksų reikšmės
naudojamos numeruojant masyvo redaktoriaus lentelės eilutes ir stulpelius. Kiekvieno indekso eilės
numeris ir kitimo intervalas bei didžiausias langelių skaičius lentelėje ir kitos nuostatos užduodamos
dialogo lange „Masyvo redaktoriaus nuostatos“, kurį galima atidaryti pasirinkus meniu juostos komandą
„Programavimas / Masyvo redaktoriaus nuostatos...“, kai yra aktyvus masyvo redaktoriaus langas, arba
pasirinkus tą pačia komandą iš masyvo redaktoriaus kontekstinio meniu. Pvz., masyvų redaktoriaus lango
vaizdas, kuris pateiktas 4.6 pav., galėtų būti gautas naudojant masyvo redaktoriaus nuostatas, kurios
parodytos 4.7 pav. Kintami indeksai yra apibrėžiami naudojant dvi įvesties laukų eilutes šio dialogo lango
viršuje. Pastoviųjų indeksų reikšmės yra įvedamos lentelėje „Visi indeksai“.
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4.6 pav. Masyvų redaktoriaus lango pavyzdys

4.7 pav. Masyvo redaktoriaus nuostatų dialogo pavyzdys, atitinkantis masyvų redaktoriaus lango
pavyzdį, kuris pavaizduotas 4.6 pav.

4.4. Paprogramių naudojimas programose
Paprogramė yra programinių operacijų seka, kuri atlieka tam tikrą konkrečią užduotį ir kuri
egzistuoja kaip atskiras programinis vienetas. Apibrėžus paprogramę, ją galima naudoti („iškviesti“)
programose, kai prireikia atlikti minėtą užduotį. Aptariant paprogrames, svarbu skirti formaliųjų ir faktinių
paprogramės parametrų sąvokas. Formalusis paprogramės parametras yra kintamasis, kuris vartojamas
paprogramės apibrėžtyje, o paprogramės argumentas (taip pat vadinamas faktiniu parametru) yra konkreti
reikšmė, kuri perduodama tai paprogramei. Pvz., tarkime, kad paprogramė FUNC apibrėžia šią vieno
kintamojo funkciją: f(x) = ln(1 + x). Tada kintamasis x, kuris vartojamas šioje apibrėžtyje, yra tos
paprogramės formalusis parametras. Jeigu programoje, kuri iškviečia tą paprogramę, yra apibrėžtas
kintamasis a, tada, norint apskaičiuoti reiškinio ln(1 + a) reikšmę, paprogramė FUNC turi būti iškviesta
šitaip: “FUNC(a)”. Šiame kreipinyje į paprogramę FUNC kintamojo „a“ reikšmė yra paprogramės FUNC
faktinis parametras (argumentas).
GraphiXT paprogramės turi grąžinti tam tikrą reikšmę, o kreipiniai į paprogrames gali būti
naudojami aritmetiniuose reiškiniuose. Šiuo požiūriu paprogramės yra analogiškos standartinėms
funkcijoms (žr. 4.1 skirsnį). Galima sakyti, kad paprogramės yra vartotojo apibrėžtos funkcijos. Kaip ir
reikšmė, kurią grąžina formulė, paprogramės grąžinama reikšmė yra paskutinio apskaičiuoto reiškinio
reikšmė. Tačiau paprogramės vykdymą (kaip ir formulės vykdymą) galima bet kada nutraukti iškviečiant
standartinę funkciją „Return(x)“, kuri aprašyta 4.1 skirsnyje.
18

Naują paprogramę galima sukurti tik paprogramių sąraše. Tas sąrašas atidaromas pasirenkant
meniu komandą „Programavimas / Paprogramės...“ arba atitinkamą programų redaktoriaus arba masyvų
redaktoriaus kontekstinio meniu komandą, arba spustelėjus programavimo įrankių dialogo mygtuką
„paprogramė“ (žr. 4.1 pav.). Be to, paprogramių sąrašą galima atidaryti spustelėjus įrankių juostos
“ (žr. 4.1 pav.). Šio sąrašo pavyzdys pateiktas 4.8 pav. Naują paprogramę galima sukurti
mygtuką „
spustelėjus mygtuką „Nauja“ arba „Įterpti prieš“. Tada automatiškai atidaromas programų redaktoriaus
langas. Norint redaguoti egzistuojančią paprogramę, reikia spustelėti mygtuką „Redaguoti“ arba pasirinkti
paprogramės kontekstinio meniu komandą „Redaguoti paprogramę...“, arba dukart spustelėti kairįjį pelės
mygtuką ant atitinkamos paprogramių sąrašo eilutės.
Kaip ir duomenų masyvus, paprogrames galima kopijuoti iš vieno projekto į kitą, naudojant penkis
mygtukus „Kopijuoti“, „Kopijuoti visas“, „Iškirpti“, „Įklijuoti“ ir „Įklijuoti prieš“ (žr. 4.8 pav.).
Paprogramių išdėstymo tvarką sąraše galima pakeisti naudojant du mygtukus su rodyklėmis „į viršų“ ir „į
apačią“ (atitinkamos klavišų kombinacijos yra „Ctrl“ + „↑“ ir „Ctrl“ + „↓“). Kaip ir masyvų sąrašo
pakeitimai, paprogramių sąrašo pakeitimai yra taikomi iš karto ir jų negalima atšaukti. Mygtukai „Įterpti
nuorodą“ ir „Atšaukti“ (žr. 4.8 pav.) yra matomi tik tada, kai yra aktyvus programų redaktoriaus langas.
Spustelėjus mygtuką „Įterpti nuorodą“, kreipinys į pasirinktąją paprogramę bus įterptas redaguojamoje
programoje (teksto žymeklio vietoje), o dialogo langas su paprogramių sąrašu bus uždarytas. Spustelėjus
mygtuką „Atšaukti“, paprogramių sąrašas bus uždarytas neįterpiant nuorodos.

4.8 pav. Paprogramių sąrašo pavyzdys

4.9 pav. Paprogramės vardo ir formaliųjų parametrų apibrėžimo dialogo pavyzdys
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Paprogramės vardas bei formalieji parametrai apibrėžiami dialogo lange „Paprogramės vardas ir
formalieji parametrai“. Jo pavyzdys yra pateiktas 4.9 pav. Sukūrus naują paprogramę, šis dialogo langas
atidaromas automatiškai. Redaguojamos paprogramės vardą ir formaliuosius parametrus galima pakeisti
pasirinkus meniu komandą „Programavimas / Vardas ir formalieji parametrai...“ arba analogišką programų
redaktoriaus kontekstinio meniu komandą, arba spustelėjus programavimo įrankių dialogo mygtuką
„Vardas ir formalieji parametrai“ (žr. 4.13 pav.). Formaliųjų parametrų sąraše galima naudoti komentarų
eilutes. Kiekviena komentaro eilutė prasideda dviem įstrižais brūkšniais (žr. 4.9 pav.). Jeigu duotasis
paprogramės argumentas (faktinis parametras) yra kintamojo, masyvo arba funkcijos adresas, tada
kreipiantis į paprogramę naudojama standartinė funkcija „loc(...)“. Tai atsispindi ir formaliųjų parametrų
sąraše (žr. 4.9 pav.). Darinio „loc(...)“ vartojimo taisyklės apibrėžiant formaliuosius parametrus yra
paaiškintos komentaruose, kurie matomi 4.9 pav. Jeigu formalusis parametras yra funkcija, tada,
iškviečiant tą paprogramę, atitinkamas faktinis parametras turi būti „loc(<funkcijos vardas>)“. Pvz., jeigu
„x“ ir „y“ yra kintamieji (parametrai), „z“ yra dvimatis masyvas, o „g“ yra trijų argumentų paprogramė,
kurios formalieji parametrai atitinka reikalavimus, kurie suformuluoti 4.9 pav. ketvirtajame komentare,
tada programose yra leistinas toks kreipinys į paprogramę „FUNC1“, kurią atitinka 4.9 pav.:
FUNC1(x, loc(y), loc(z), loc(g))
Jeigu formalusis parametras yra masyvas, tada atitinkamas argumentas (faktinis parametras) gali
būti ir egzistuojančio masyvo dalis. Tuo tikslu, užrašant kreipinį į paprogramę, reikia darinyje „loc(...)“tarp
skliaustų užrašyti masyvo vardą su vienu arba daugiau indeksų. Naudojamos tokios taisyklės: jeigu
masyvas, kuris naudojamas kaip faktinis parametras, yra N-matis, o faktinio parametro indeksų skaičius
yra m, tada paprogramėje tas parametras yra laikomas masyvu, kuris turi N − m + 1 dimensijų ir kuris
prasideda nuo elemento, atitinkančio nurodytus indeksus. Pvz., yra leistinas toks kreipinys į paprogramę
FUNC1, kurią atitinka 4.9 pav.:
FUNC1(x, loc(y), loc(FC[2,3]), loc(g))
Kaip minėta, „FC“ yra trimatis specialusis masyvas, kurio pirmasis indeksas reiškia grafiko numerį, o
antrasis – laisvosios kreivės numerį tame grafike. Pvz., jeigu paprogramėje FUNC1 yra eilutė „d = c[4,3]“,
tada ta eilutė bus tapati eilutei „d = FC[2,6,3]“, t. y. laikinam kintamajam „d“ bus priskirta grafiko Nr. 2
laisvosios kreivės Nr. 6 taško Nr. 3 ordinatės reikšmė.
Yra galima rekursija – paprogramės iškvietimas iš tos pačios paprogramės. Kitaip negu kai kuriose
kitose programavimo kalbose (pvz., C), visi vienos paprogramės „egzemplioriai“ naudoja vieną atminties
sritį. Tai reiškia, kad, priskyrus reikšmę laikinam kintamajam paprogramėje, to kintamojo reikšmė visuose
kituose tos paprogramės egzemplioriuose tampa tokia pati. Tas pats teiginys tinka ir formaliesiems
parametrams (išskyrus formaliuosius parametrus, kurie yra nuorodos į masyvus arba funkcijas): iškvietus
paprogramę iš tos pačios paprogramės, iškviečiančio paprogramės egzemplioriaus (ir visų aukštesnio lygio
tos paprogramės egzempliorių) formalieji parametrai automatiškai tampa lygūs argumentų reikšmėms,
kurios vartojamos tame iškvietime. Pvz., tarkime, kad paprogramė „FUNC1(a)“ turi lokalinį parametrą
„d“, kuris nusako įdėtinių kreipinių į tą paprogramę skaičių (įdėties gylį) ir kurio pradinė reikšmė yra 0, ir
kad tos paprogramės pirmosios keturios eilutės yra
d=d+1
b=d
if (d < 2) FUNC1(a + 1)
d=d–1
Tada, jeigu formalusis parametras „a“ iš pradžių yra lygus 2 (pvz., jeigu iškviečiančios formulės tekstas
yra „FUNC1(2)“), jo reikšmė įvykdžius trečiąją eilutę taps lygi 3, nes tokia argumento reikšmė yra
vartojama kreipinyje į paprogramę FUNC1 iš tos pačios paprogramės. Laikino kintamojo „b“, kuriam iš
pradžių buvo priskirta reikšmė 1, galutinė reikšmė yra 2.
Pastabos: 1. Kitaip negu formaliųjų parametrų, kurie yra kintamieji arba nuorodos į kintamuosius (pvz.,
4.9 pav. formalieji parametrai Nr. 1 ir Nr. 2), formaliųjų parametrų, kurie yra nuorodos į
masyvus arba funkcijas (pvz., 4.9 pav. formalieji parametrai Nr. 3 ir Nr. 4), reikšmės
nekinta, kai yra rekursija, t. y. kiekvienas paprogramės egzempliorius turi „unikalų“ tokių
formaliųjų parametrų rinkinį.

2. Ankstesniame pavyzdyje parodyta, kaip nustatyti įdėties gylį vykdant paprogramę. Tačiau
toks metodas veikia tik tol, kol nėra vykdymo klaidų vykdant paprogramę FUNC1, nes
vykdymo klaidos atveju einamojo paprogramės FUNC1 egzemplioriaus vykdymas būtų iš
karto nutrauktas ir lokalinio parametro „d“ reikšmė nebūtų sumažinta vienetu (daugiau
informacijos apie programų vykdymo klaidas yra 4.7 skirsnyje).
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4.5. DLL funkcijų naudojimas programose
Programose galima vartoti kreipinius į vartotojo apibrėžtas DLL funkcijas („DLL“ reiškia
„Dynamic Link Library“ – „dinaminė biblioteka“). Visų apibrėžtų DLL funkcijų sąrašas atidaromas
naudojant meniu juostos komandą „Programavimas / Vartotojo DLL funkcijos“ arba programavimo
įrankių dialogo lango mygtuką „DLL“ (žr. 4.1 pav.). DLL funkcijų sąrašo pavyzdys pateiktas 4.10 pav.
Norint apibrėžti naują DLL funkciją, reikia spustelėti mygtuką „Nauja“. Norint modifikuoti
egzistuojančios DLL funkcijos apibrėžtį, reikia spustelėti mygtuką „Redaguoti“ arba pasirinkti
kontekstinio meniu komandą „Pakeisti funkcijos duomenis...“ arba dukart spustelėti atitinkamą funkcijų
sąrašo eilutę. Bet kuriuo atveju atsidaro dialogo langas „DLL funkcijos apibrėžimas“ (žr. 4.11 pav.). DLL
funkcijos apibrėžtis yra sudaryta iš šių keturių komponentų:
• DLL failo vardas,
• funkcijos vardas DLL faile (t. y. pradinis funkcijos vardas),
• funkcijos vardas, kuris vartojamas iškviečiant tą funkciją programose,
• argumentų skaičius (nuo 0 iki 20).
Galima pasirinkti vieną iš dviejų kreipinio į DLL funkciją metodų: perduodant argumentų reikšmių kopijas
arba perduodant argumentų adresus. Norint perduoti argumentų adresus, jų skaičius turi būti įvestas su
minuso ženklu. Visi minėtieji DLL funkcijos apibrėžties komponentai yra matomi DLL funkcijų sąraše (žr.
4.10 pav.). Argumentų skaičius yra rodomas tarp skliaustų po pradinio funkcijos vardo (žr. 4.10 pav.).
Nepavykus įkelti DLL funkciją į atmintį, po jos vardo sąraše atsirastų trys klaustukai. Pastaba: Programose kreipiniai į DLL funkcijas, kurių neįmanoma įkelti į atmintį, yra interpretuojami kaip sintaksės klaidos.
Pirmasis DLL funkcijos argumentas yra 32 bitų sveikojo tipo kintamojo adresas (šis argumentas
yra vienintelis, kuris nėra nurodomas užrašant kreipinį į tą funkciją). Visi kiti argumentai turi būti 64 bitų
slankiojo kablelio skaičiai (programavimo kalbos C kintamojo tipas „double“) arba jų 32 bitų adresai (C
tipas „double *“). Funkcijos grąžinama reikšmė taip pat turi būti 64 bitų slankiojo kablelio skaičius.

4.10 pav. Vartotojo apibrėžtų DLL funkcijų sąrašo pavyzdys

4.11 pav. Dialogo lango “DLL funkcijos apibrėžimas” pavyzdys
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Minėtasis 32 bitų sveikojo tipo kintamasis yra naudojamas kaip „klaidos kodas“. Prieš iškviečiant
DLL funkciją, programa priskiria klaidos kodui reikšmę, kuri lygi visų kitų argumentų skaičiui (jeigu
funkcijai perduodamos argumentų reikšmių kopijos) arba yra priešinga tam skaičiui (jeigu perduodami
argumentų adresai). Jeigu DLL funkcija pakeičia tą reikšmę, tai yra interpretuojama kaip vykdymo klaida
(daugiau informacijos apie programų vykdymo klaidas yra 4.7 skirsnyje). Atidarius programų redaktorių
po tokios klaidos, jo lango apačioje (būsenos juostoje) atsiranda atitinkamas pranešimas, kuriame yra
nurodyta reikšmė, kurią klaidos kodui priskyrė DLL funkcija. Taigi, klaidos kodą galima naudoti
informuojant vartotoją apie argumentų skaičių, kuris turi būti perduodamas DLL funkcijai, ir apie kreipinio
į tą funkciją metodą (t. y. argumentų reikšmės arba jų adresai). Be to, klaidos kodą galima naudoti
pranešant apie kitas klaidas, kurios yra galimos vykdant DLL funkciją.
Kitaip negu iškviečiant paprogrames ir standartines funkcijas, iškviečiant DLL funkcijas, kurioms
turi būti perduodami argumentų adresai, nebūtina vartoti darinio „loc(<argumento vardas>)“ (nors toks šio
darinio vartojimas nebūtų interpretuojamas kaip klaida). Pvz., kreipinys į funkciją DLL3, kuri apibrėžta
taip, kaip 4.10 pav., galėtų atrodyti šitaip: „DLL3(a, b, c)“ (nors užrašymas „DLL3(loc(a), loc(b), loc(c))”
irgi yra leistinas). Tačiau, jeigu DLL funkcija, kuriai turi būti perduodami argumentų adresai, yra
naudojama kaip paprogramės argumentas, tada atitinkamas formalusis tos paprogramės parametras turi
būti apibrėžtas vartojant darinį „loc( )“ vietoj kiekvieno tos DLL funkcijos argumento. Pvz., jeigu funkcija
DLL3, kuri apibrėžta taip, kaip 4.10 pav., yra naudojama kaip paprogramės argumentas, tada atitinkamas
formalusis paprogramės parametras turi būti apibrėžtas šitaip: „loc(f(loc( ), loc( ), loc( )))“ arba
„loc(f(loc(x), loc(y), loc(z)))“. Jeigu funkcija DLL1, kuri apibrėžta taip, kaip 4.11 pav., yra naudojama
kaip paprogramės argumentas, tada atitinkamas formalusis paprogramės parametras turi būti apibrėžtas
šitaip: „loc(f( , , ))“ arba „loc(f(x, y, z))“.

4.6. Standartinės integravimo, sudėties, kartojimo ir lygčių sprendimo funkcijos
Tarp standartinių matematinių GraphiXT funkcijų yra vienuolika integravimo, sudėties, kartojimo
ir lygčių sprendimo funkcijų. Septynios iš jų išvardytos 4.1 skirsnyje. Likusios keturios funkcijos („Int2“,
„Inti2“, „Intw2“ ir „Root2“) yra anksčiau minėtų funkcijų („Int“, „Inti“, „Intw“ ir „Root“) „išplėstiniai“
variantai, kurie turi daugiau argumentų, leidžiančių kontroliuoti integravimo eigą (anksčiau minėtieji
paprastesni tų funkcijų variantai naudoja numatytąsias papildomųjų argumentų reikšmes). Integravimo
funkcijos yra iš vienmačių funkcijų skaitinio integravimo bibliotekos QUADPACK (ši biblioteka yra
laisvai prieinama per Internetą, tinklalapis: http://www.netlib.org/quadpack/ ), o netiesinių lygčių
sprendimo funkcija yra iš netiesinių lygčių sistemų sprendimo bibliotekos HOMPACK
( http://www.netlib.org/hompack/ ). Šios paprogramės buvo išverstos iš Fortran programavimo kalbos į C
programavimo kalbą naudojant programą „f2c.exe“ (ji irgi laisvai prieinama per Internetą, tinklalapis:
http://www.netlib.org/f2c/mswin/ ). Toliau yra pateikti trumpi tų funkcijų aprašai:
Funkcija „Int“ yra išversta į C kalbą Fortran paprogramė QAGS (yra naudojamas dvigubo tikslumo
paprogramės variantas, kurio vardas DQAGS). Jos aprašymas anglų kalba, kuris pateiktas
QUADPACK „readme“ faile: „QAGS is an integrator based on globally adaptive interval subdivision
in connection with extrapolation (de Doncker, 1978) by the Epsilon algorithm (Wynn, 1956).“
Funkcija „Inti“ yra išversta į C kalbą Fortran paprogramė QAGI (yra naudojamas dvigubo tikslumo
paprogramės variantas, kurio vardas DQAGI). Jos aprašymas anglų kalba, kuris pateiktas
QUADPACK „readme“ faile: „QAGI handles integration over infinite intervals. The infinite range is
mapped onto a finite interval and then the same strategy as in QAGS is applied.“
Funkcija „Intw“ yra išversta į C kalbą Fortran paprogramė QAWO (yra naudojamas dvigubo tikslumo
paprogramės variantas, kurio vardas DQAWO). Jos aprašymas anglų kalba, kuris pateiktas
QUADPACK „readme“ faile: „QAWO is a routine for the integration of COS(OMEGA*X)*F(X) or
SIN(OMEGA*X)*F(X) over a finite interval (A,B). OMEGA is specified by the user. The rule
evaluation component is based on the modified Clenshaw-Curtis technique. An adaptive subdivision
scheme is used connected with an extrapolation procedure, which is a modification of that in QAGS
and provides the possibility to deal even with singularities in F.“
Funkcija „Root“ yra išversta į C kalbą Fortan paprogramė ROOT. Jos apraše, kuris yra pradiniame
paprogramės tekste, yra teigiama, kad metodas, kuris naudojamas sprendžiant netiesines lygtis, yra
intervalo dalijimo pusiau metodo ir sekantų metodo derinys.
Toliau yra išvardytos visos standartinės integravimo, sudėties, kartojimo ir lygčių sprendimo funkcijos:
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Int(f,x,a,b) – reiškinio „f“ integralas x atžvilgiu nuo a iki b (pvz., „Int(1/sqrt(exp(t*x)+x),x,0,5)“);
Int2(f,x,a,b,epsabs,epsrel,limit) – tas pats, kas „Int“, bet su papildomais argumentais:
epsabs – pageidaujama absoliutinė paklaida (numatytoji reikšmė 0),
epsrel – pageidaujama santykinė paklaida (numatytoji reikšmė 10−5),
limit – didžiausias intervalų, į kuriuos dalijamas integravimo integralas integravimo metu, skaičius
(numatytoji reikšmė 200).
Inti(f,x,a,1) – reiškinio „f“ integralas x atžvilgiu nuo a iki +∞;
Inti(f,x,a,-1) – reiškinio „f“ integralas x atžvilgiu nuo −∞ iki a;
Inti(f,x,a,2) – reiškinio „f“ integralas x atžvilgiu nuo −∞ iki +∞ (argumentas „a“ nenaudojamas);
Inti2(f,x,a,i,epsabs,epsrel,limit), kur „i“ yra ±1 arba 2 – tas pats, kas „Inti“, bet su papildomais argumentais:
epsabs – pageidaujama absoliutinė paklaida (numatytoji reikšmė 0),
epsrel – pageidaujama santykinė paklaida (numatytoji reikšmė 10−5),
limit – didžiausias intervalų, į kuriuos dalijamas integravimo integralas integravimo metu, skaičius
(numatytoji reikšmė 200).
Intw(f,x,a,b,w,1) – reiškinio f(x) cos(wx) integralas x atžvilgiu nuo a iki b;
Intw(f,x,a,b,w,2) – reiškinio f(x) sin(wx) integralas x atžvilgiu nuo a iki b;
Intw2(f,x,a,b,w,i,epsabs,epsrel,leniw,maxp1), kur „i“ yra 1 arba 2 – tas pats, kas „Intw“, bet su
papildomais argumentais:
epsabs – pageidaujama absoliutinė paklaida (numatytoji reikšmė 0),
epsrel – pageidaujama santykinė paklaida (numatytoji reikšmė 10−5),
leniw – dvigubas didžiausias intervalų, į kuriuos dalijamas integravimo integralas integravimo metu,
skaičius (numatytoji reikšmė 400, t. y. numatytasis didžiausias intervalų skaičius yra 200),
maxp1 – didžiausias Čebyševo momentų skaičius, kurį galima saugoti atmintyje (numatytoji reikšmė 100).
Sum(f,i,i1,i2) – reiškinio „f“ suma, kai sumavimo indeksas i kinta nuo i1 iki i2 (pvz., „Sum(ln(i),i,2,10)“);
Sum2(f,t,a,b,dt) – reiškinio „f“ suma, kai sumavimo kintamasis t kinta nuo a iki b kas dt.
Iter(f,i,i1,i2) − reiškinio „f“ kartojimas |i1−i2|+1 kartų, keičiant kartojimo indeksą i nuo i1 iki i2 kas 1
(gražinama paskutinė apskaičiuota reiškinio „f“ reikšmė).
Root(f,x,a,b) – netiesinės lygties f(x) = 0 sprendinys. a ir b – tai intervalo, kuriame turi būti ieškoma
sprendinio, kraštai. Pavyzdys: reiškinys „Root(sqrt(x)-1+x^3,x,0,1)“ yra lygus lygties x − 1 + x3 = 0
sprendiniui, t. y. 0.60542342357183;
Root2(f,x,a,b,RelErr,AbsErr,loc(flag)) – tas pats, kas „Root“, bet su papildomais argumentais:
RelErr – pageidaujama santykinė paklaida (numatytoji reikšmė 10−9),
AbsErr – pageidaujama absoliutinė paklaida (numatytoji reikšmė 10−100),
flag – kintamasis, kuriam priskiriama „klaidos kodo“ reikšmė. Jeigu lygtis išsprendžiama sėkmingai,
tada kintamajam „flag“ priskiriama nulinė reikšmė, o jeigu buvo klaidų, tada jis tampa lygus
sveikam skaičiui nuo 1 iki 4 (priklausomai nuo klaidos).
Visų standartinių integravimo, sudėties, kartojimo ir lygčių sprendimo funkcijų pirmasis
argumentas apibrėžia reiškinį, kurį reikia pakartotinai skaičiuoti (pvz., pointegralinę funkciją arba sumos
dėmenį), o antrasis argumentas nusako integravimo (lygties) kintamąjį, sumavimo indeksą arba kartojimo
indeksą. Reiškinyje, kurį nusako pirmasis argumentas, galima vartoti visus kintamųjų vardus, kurie buvo
apibrėžti iki kreipinio į tą standartinę funkciją, t. y. visus globalinius, lokalinius arba formaliuosius
parametrus bei laikinus kintamuosius. Antrojo argumento vardas yra „matomas“ tik skaičiuojamame
reiškinyje, kurį nusako pirmasis argumentas. Antrojo argumento vardas gali būti bet koks; vienintelis
reikalavimas yra tas, kad antrojo argumento vardas negali sutapti su funkcijos arba masyvo vardu. Tačiau
jis gali sutapti su kitų kintamųjų vardais. Pvz., toliau pateiktame sumavimo pavyzdyje Nr. 5 sumavimo
indekso vardas yra toks pats kaip sisteminio kintamojo „t“, kuris nusako laiką. Tokiais atvejais sumavimo
(kartojimo) indeksas arba integravimo (lygties) kintamasis „paslepia“ kintamąjį, kurio vardas yra toks pats,
t. y. pastarasis kintamasis nėra „matomas“ skaičiuojamame reiškinyje ir todėl negali pasikeisti. Pvz., toliau
pateiktame sumavimo pavyzdyje Nr. 5 sisteminio kintamojo „t“ reikšmė apskaičiavus sumą lieka tokia pati
kaip prieš skaičiuojant sumą.
Daugialypius integralus galima apskaičiuoti apibrėžiant pointegralinę funkciją kaip kreipinį į
integravimo funkciją (žr. 2 pavyzdį toliau).
Originalios QUADPACK funkcijos turi sveikojo tipo argumentą, kuris atlieka „klaidos kodo“
vaidmenį. Jeigu nepavyksta apskaičiuoti integralo (pvz., dėl pointegralinės funkcijos singuliarumo), tada

23

klaidos kodui priskiriama reikšmė nuo 1 iki 6, kuri nusako klaidos tipą. Tada GraphiXT praneša apie
vykdymo klaidą ir pažymi programos eilutę, kurioje įvyko ta klaida (daugiau informacijos apie vykdymo
klaidas yra 4.7 skirsnyje).
Kiekvienas kreipinys į bet kurią standartinę integravimo funkciją modifikuoja šiuos tris sisteminius
kintamuosius:
IER –
minėtasis klaidos kodas,
AbsErr – absoliutinės paklaidos modulio įvertis,
nEval – pointegralinės funkcijos apskaičiavimų skaičius.
Prieš pradedant skaičiuoti kiekvieną formulės reikšmių seką, šiems trims kintamiesiems yra priskiriamos
nulinės reikšmės. Jeigu standartinė integravimo funkcija negali būti iškviesta (pvz., jeigu neužtenka laisvos
atminties laikinųjų funkcijos duomenų masyvams), tada sisteminiai kintamieji „IER“, „AbsErr“ ir „nEval“
nėra modifikuojami.
Pavyzdžiai:
1. Funkcijos exp(−x2) ⋅ exp(−(t − x)2) integralas x atžvilgiu nuo 1 iki 10:
result = Int(exp(-x*x) * exp(-(t-x)^2), x, 1, 10)
2. Vartotojo apibrėžtos funkcijos FUNC1(a,b) dvilypis integralas:
result = Int(Int(FUNC1(a,b), a,a1,a2), b,b1,b2)
3. Integravimo nuo 5 iki +∞ pavyzdys:
result = Inti(exp(-x*x) * exp(-(t-x)^2), x, 5, 1)
(integruojant nuo −∞ iki baigtinio rėžio paskutinis argumentas turėtų būti -1).
4. Integravimo nuo −∞ iki +∞ pavyzdys (atitinkamas grafikas pavaizduotas 4.12 pav.):
result = Inti(exp(-x*x) * exp(-(t-x)^2), x, 0, 2)
(šiuo atveju paskutinis argumentas turi būti 2, o priešpaskutinio argumento reikšmė gali būti bet kokia).
5. Matricos A antros eilutės ir matricos B trečio stulpelio atitinkamų elementų sandaugų suma:
result = Sum(A[2,t]*B[t,3], t, 1, Size(loc(A[1,1])))

4.12 pav. pateiktas grafikas, kuris gautas apskaičiavus dviejų funkcijų sąsūką naudojant standartinę
funkciją „Inti“ (pavyzdys Nr. 4). Šiame pavyzdyje apskaičiuojama dviejų vienodų Gauso funkcijų sąsūka:
∞

I (t ) =

∫ exp(− x

2

) exp(−(t − x) 2 )dx .

−∞

Ši sąsūka yra Gauso funkcija, kurios dispersija yra dukart didesnė už Gauso funkcijos exp(−t2) dispersiją.
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4.12 pav. Standartinės funkcijos „Inti“ vartojimo apskaičiuojant funkcijų sąsūką pavyzdys
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4.7. Programų vykdymo klaidos
Vykdymo klaida (angl. runtime error) – tai klaida, kuri atsiranda tik vykdant programą ir kurios
neįmanoma iš anksto numatyti. Kad dėl vartotojo programos vykdymo klaidos nenustotų veikti GraphiXT
programa (prarandant visus neišsaugotus projekto duomenis), GraphiXT automatiškai aptinka šias
vykdymo klaidas:
1) per dideli arba per maži masyvo indeksai (pvz., neigiami indeksai arba indeksai, kurie didesni
už standartinės funkcijos „Size2(loc(a), i)“ grąžinamą reikšmę),
2) nuorodos į masyvus, kuriems nėra skirta atmintis,
3) pernelyg ilgas programos vykdymas (pvz., dėl begalinio ciklo),
4) begalinė rekursija,
5) vykdymo klaidos, kurios susijusios su kai kurių standartinių funkcijų apribojimais,
6) vykdymo klaidos vartotojo apibrėžtose DLL funkcijose (t. p. žr. 4.5 skirsnį).
Jeigu formulės reikšmių seka skaičiuojama ilgiau negu 2 s, tada GraphiXT atvaizduoja dialogo langą,
kuriame vartotojui suteikiama galimybė nutraukti reikšmių sekos apskaičiavimą. Vartotojas gali arba
laukti, kol baigsis apskaičiavimas (skaičiuojama toliau ir tada, kai yra atidarytas minėtasis dialogas, o
baigus apskaičiavimą jis užsidaro), arba spustelėti mygtuką „Nutraukti skaičiavimą“. Spustelėjus mygtuką
„Nutraukti skaičiavimą“, einamoji tos formulės reikšmė ir visos kitos neapskaičiuotos reikšmės einamojoje
reikšmių sekoje prilyginamos neapibrėžtiniam skaičiui („-1.#IND“), išskyrus tą atvejį, kai yra inicializuojamas masyvas (pastaruoju atveju neapskaičiuotų masyvo elementų reikšmės nėra modifikuojamos).
Įvykus vykdymo klaidai, einamosios programos vykdymas yra iš karto nutraukiamas. T. y. visi
veiksmai, kurie turėtų būti atlikti likusioje programos dalyje, nėra atliekami. Tada reikšmė, kurią grąžina ta
programa, yra neapibrėžtinis skaičius („-1.#IND“). Jeigu einamoji programa yra paprogramė, tada
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aukštesnio lygio programa yra toliau vykdoma, pradedant nuo pirmosios operacijos, kuri yra po kreipinio į
tą paprogramę. Jeigu einamoji programa yra formulė (t. y. jeigu ji nėra iškviesta iš aukštesnio lygio
programos), tada pradedamas kitos reikšmės, priklausančios einamajai reikšmių sekai, apskaičiavimas
(išskyrus atvejį, kai programos vykdymas nutraukiamas rankiniu būdu, kaip paaiškinta ankstesniojoje
pastraipoje). Jeigu tokia klaida įvyksta netiesinio aproksimavimo metu, tada aproksimavimas nutraukiamas
su pranešimu apie aritmetinę klaidą. Pastaba: Po integravimo klaidų, kai standartinė integravimo funkcija
priskiria nenulinę reikšmę klaidos kodui „IER“ (žr. 4.6 skirsnį), programos vykdymas nėra nutraukiamas.
Tačiau yra galimos vykdymo klaidos, dėl kurių standartinė integravimo funkcija negali būti iškviesta (pvz.,
nepakankamas laisvos atminties kiekis laikinųjų funkcijos duomenų masyvams). Po tokios klaidos
programos vykdymas yra nutraukiamas, o sisteminiai kintamieji „IER“, „AbsErr“ ir „nEval“ nėra
modifikuojami.
Programų redaktoriaus lange pirmoji vykdymo klaida, kuri buvo aptikta paskutinėje apskaičiuotoje
reikšmių sekoje, yra parodoma automatiškai pažymint atitinkamą programos eilutę. Jeigu ta klaida įvyko
paprogramėje, tada pažymima ir aukštesnio lygio programos eilutė, kurioje yra atitinkamas kreipinys į tą
paprogramę (žr. 4.13 pav.).

26

5. X reikšmių rinkiniai
Kelios laisvosios kreivės arba formulės gali turėti vienodą abscisių reikšmių rinkinį. Tokios
kreivės bus vadinamos „susietomis“ kreivėmis. Pakeitus kreivės taško abscisę, taip pat pakinta ir visų kitų
kreivių, kurios susietos su tuo pačiu X rinkiniu, atitinkamo taško abscisė. Įklijavus arba įkėlus iš teksto
failo dvi arba daugiau laisvųjų kreivių, jos iš pradžių yra susietos su vienu X rinkiniu. Susietas kreives
galima atsieti naudojant du žymimuosius laukelius „Atsieti šią kreivę“ arba „Atsieti visas kreives“, kurie
yra dialogo lange „Kreivės pavidalas ir pavadinimas“ (tą langą galima atidaryti naudojant kreivės
kontekstinį meniu). Be to, galima nurodyti, kad susietų kreivių praleistų taškų abscisės turi sutapti (tam
naudojamas kitas to paties dialogo lango žymimasis laukelis). X rinkinių nuostatas galima pakeisti ir
naudojant meniu komandą „Grafiko nuostatos / X reikšmių rinkiniai...“. Pasirinkus šią komandą, atsidaro
dialogo langas, kurio pavyzdys parodytas 5.1 pav. Toliau paaiškinti visi šio dialogo lango valdymo
elementai.
• Viršutinėje lentelėje yra visų einamojo projekto grafikų sąrašas.
• Pasirinkus grafiką viršutiniame sąraše, vidurinę lentelę užpildo informacija apie visus X reikšmių
rinkinius, kurie priklauso pasirinktam grafiko langui. Toje lentelėje yra 6 stulpeliai: 1) X reikšmių
rinkinio identifikatorius („ID“), 2) X reikšmių rinkinio pavadinimas, 3) mažiausia X reikšmė („Min“),
4) didžiausia X reikšmė („Max“), 5) X reikšmių skaičius („N“), 6) žvaigždutė, kuri nurodo, kad
vartotojas pakeitė kurį nors iš pastarųjų trijų parametrų. Parametrų „Min“, „Max“ ir „N“ reikšmes bei
X reikšmių rinkinio pavadinimą galima pakeisti įvedant naują skaičių arba tekstą į atitinkamą langelį.
X reikšmių rinkinių identifikatoriai sudaromi šitaip:
„t“ – modelio laiko vertės;
„XLn“ – sluoksnio Nr. n mazgų koordinatės (pvz., „XL2“);
„Xn“ – nepriklausomas X reikšmių rinkinys Nr. n (pvz., „X10“).
• Pasirinkus langelį arba langelių grupę vidurinėje lentelėje, apatinę lentelę užpildo visų laisvųjų kreivių
ir formulių, kurios susietos su pasirinktu X reikšmių rinkiniu, identifikatoriai ir pavadinimai. Jeigu
vidurinėje lentelėje pasirinktos dvi arba daugiau eilučių, tada kreivių sąraše pateikiama informacija
apie kreives, kurios susietos su X rinkiniu, atitinkančiu vidurinės lentelės eilutę, kurioje yra įvesties
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rėmelis. Jeigu įvesties rėmelio nėra, tada pateikiama informacija apie kreives, kurios susietos su X
reikšmių rinkiniu, atitinkančiu pirmąją pasirinktą vidurinės lentelės eilutę. Pastaba: Formules galima
susieti su bet kurio iš minėtų trijų tipų X reikšmių rinkiniais, o laisvosios kreivės gali būti susietos tik
su nepriklausomais X reikšmių rinkiniais. Formules galima atsieti ir susieti su kitais X reikšmių
rinkiniais, naudojant valdymo elementus, kurie yra programavimo įrankių dialogo lange (žr. 4.1 pav.),
o laisvųjų kreivių negalima vėl susieti po to, kai jos yra atsiejamos viena nuo kitos.
Formulių ir laisvųjų kreivių identifikatoriai sudaromi šitaip:
„Fn“ – formulė Nr. n (pvz., „F10“);
„FCn“ – laisvoji kreivė Nr. n (pvz., „FC10“).
Pastabos: 1. Skaičius, kuris įeina į formulės arba laisvosios kreivės identifikatorių, atspindi tvarką,
kuria buvo kuriamos tos kreivės duotajame grafiko lange. 2. Jeigu pasirinktasis X reikšmių rinkinys
yra modelio laiko arba koordinačių reikšmių rinkinys (t. y. jeigu jo identifikatorius yra „t“ arba
„XLn“), tada apatinėje lentelėje formulės yra išdėstytos jų identifikatoriaus didėjimo tvarka. Jeigu
pasirinktasis X reikšmių rinkinys yra nepriklausomas (t. y. jeigu jo identifikatorius yra „Xn“ tipo),
tada apatinėje lentelėje formulės ir laisvosios kreivės išdėstytos tokia pačia tvarka, kuria tos kreivės
buvo susietos su duotuoju X reikšmių rinkiniu.

• Pasirinkus langelį arba langelių grupę kreivių sąraše, tampa aktyvūs du mygtukai, kurie yra šio
dialogo lango dešiniajame apatiniame kampe. Spustelėjus mygtuką „Atsieti pasirinktas kreives“,
pasirinktos kreivės bus pašalintos iš to sąrašo ir bus sukurtas toks pats skaičius naujų X reikšmių
rinkinių, kurių kiekvienas yra tiksli pasirinktojo X reikšmių rinkinio kopija (atitinkamai pasikeis ir
vidurinės lentelės turinys). Pastaba: Jeigu duotasis X reikšmių rinkinys yra nepriklausomas ir jeigu su
juo yra susieta tik viena kreivė, tada tos kreivės atsieti neįmanoma.
• Spustelėjus mygtuką „Pašalinti pasirinktas kreives“, pasirinktos kreives bus pašalintos iš grafiko lango. Pastaba: Jeigu pasirinktasis X reikšmių rinkinys yra nepriklausomas (t. y. jeigu jo identifikatorius
yra „Xn“ tipo), tada jis bus automatiškai pašalintas ištrynus paskutinę su juo susietą kreivę.
• Mygtukas „Taikyti pakeitimus“ tampa aktyvus tik pakeitus kurį nors skaičių stulpeliuose „Min“,
„Max“ arba „N“ (t. y. kai bent viename paskutinio stulpelio langelyje yra žvaigždutė). Spustelėjus tą
mygtuką, bus perskaičiuoti vis pakeistieji X reikšmių rinkiniai. T. y. kiekvieno iš tų X rinkinių
reikšmės bus pakeistos naujomis reikšmėmis, tarp kurių yra vienodi intervalai ir kurios atitinka
einamąsias to rinkinio parametrų reikšmes, esančias atitinkamuose stulpelių „Min“, „Max“ ir „N“
langeliuose.
• Pasirinkus vieną arba kelis X reikšmių rinkinius vidurinėje lentelėje, tampa aktyvūs kiti trys mygtukai,
esantys šio dialogo lango viršutinėje dalyje. Spustelėjus mygtuką „Perskaičiuoti pasirinktus X
rinkinius“, bus perskaičiuoti visi pasirinktieji X reikšmių rinkiniai (nepriklausomai nuo to, ar tų
rinkinių parametrai buvo pakeisti, ar ne). Pastaba: X reikšmes galima perskaičiuoti tik tada, kai
pasirinktasis X reikšmių rinkinys yra nepriklausomas (t. y. kai jo identifikatorius yra „Xn“ tipo) ir kai
tarp kreivių, kurios su juo susietos, nėra laisvųjų kreivių (yra tik formulės). Jeigu duotasis X reikšmių
rinkinys yra modelio laiko arba koordinačių verčių rinkinys, tada, spustelėjus šį mygtuką, vienintelė
pasekmė bus ta, kad bus atnaujinti minėtieji trys skaičiai (jeigu tuo metu vyksta modeliavimas).
• Spustelėjus mygtuką „Pašalinti pasirinktus X rinkinius“, bus pašalinti visi pasirinkti X rinkiniai,
išskyrus modelio laiko ir koordinačių rinkinius. Pašalinus X reikšmių rinkinį, yra ištrinamos ir visos
su juo susietos formulės bei laisvosios kreivės. Pastabos: 1. Visas pasirinkto grafiko laisvąsias kreives
ir formules (išskyrus formules, kurios nėra susietos su jokiu X rinkiniu) galima ištrinti pasirinkus
visus X reikšmių rinkinius ir spustelėjus mygtuką „Pašalinti pasirinktus X rinkinius“ (visus X
rinkinius galima pasirinkti spustelėjus vidurinės lentelės kairįjį viršutinį langelį, kuriame yra užrašas
„Nr.“). 2. Formulės, kurių argumento reikšmės atitinka grafiko abscisių ašies apibrėžties intervalą
(kaip 4.1b pav. pavyzdyje), negali būti ištrintos šiuo metodu, nes jos nėra susietos su jokiu X reikšmių
rinkiniu: tos formulės yra apskaičiuojamos naudojant laikiną X reikšmių rinkinį, kuris priklauso nuo
grafiko abscisių ašies apibrėžties intervalo. Tas formules galima ištrinti tik naudojant formulės
kontekstinį meniu arba atidarius dialogo langą su formulių sąrašu (meniu komanda „Grafiko nuostatos
/ Formulės...“ arba „Programavimas / Formulės...“).
• Spustelėjus mygtuką „Pasirinkto X rinkinio nuostatos...“, atsidaro dialogo langas, kuriame galima
įvesti visus pasirinkto X reikšmių rinkinio parametrus. Šio dialogo lango pavyzdys parodytas 5.2 pav.
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5.2 pav. Dialogo lango „X reikšmių rinkinio nuostatos“ pavyzdys

• Jeigu yra pažymėtas žymimasis laukelis „Perskaičiuoti visas šio X rinkinio reikšmes“, tada,
spustelėjus mygtuką „Gerai“, bus perskaičiuotos visos to X rinkinio reikšmės. Jeigu tas žymimasis
laukelis nėra pažymėtas, tada, spustelėjus mygtuką „Gerai“, parametrų reikšmės, kurios įvestos
viršutiniuose keturiuose įvesties laukuose, bus nukopijuotos į atitinkamus lango „X reikšmių
rinkiniai“ vidurinės lentelės langelius, tačiau X rinkinio reikšmės nebus perskaičiuotos.
• Jeigu yra pažymėtas žymimasis laukelis „Susietų kreivių praleistų taškų abscisės turi sutapti“, tada
susietų kreivių taškų, kurie atvaizduojami grafike, abscisės bus vienodos. Paaiškinimas: Bendruoju
atveju grafikuose kai kurie taškai gali būti praleisti, kad pilnutinis kiekvienos kreivės matomų taškų
skaičius neviršytų didžiausio skaičiaus, kuris įvestas kreivės nuostatų dialogo lange (tas langas
atidaromas naudojant kreivės kontekstinį meniu). Tada, jeigu šis žymimasis laukelis nėra pažymėtas,
skirtingų susietų kreivių atvaizduoti taškai gali turėti skirtingas abscises (net jeigu minėtasis
didžiausias skaičius yra vienodas visoms toms kreivėms). Jeigu praleistų taškų nėra, tada šio
žymimojo laukelio būsena neturi įtakos grafikų pavidalui.
• Jeigu yra pažymėtas žymimasis laukelis „Susietų kreivių praleistų taškų abscisės turi sutapti“, tada
didžiausias grafike matomų X reikšmių skaičius yra atvaizduojamas apatiniame įvesties lauke. Jeigu
pilnutinis X reikšmių, kurios priklauso grafiko abscisių ašies apibrėžties intervalui, skaičius yra
didesnis už tame lauke įvestą skaičių, tada programa atvaizduos kas antrą tašką arba kas trečią tašką ir
pan., kad kiekvienos susietos kreivės matomų taškų skaičius neviršytų tame lauke esančio skaičiaus.
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6. Koordinatės ir laiko funkcijų f(x, t) „laikiniai pjūviai“ f(x = const, t)
Laiko grafikuose kartu su modelio funkcijomis f(t) programa GraphiXT gali atvaizduoti ir modelio
funkcijų f(x, t) „laikinius pjūvius“ f(x = const, t). Kad įterpti laikinį pjūvį arba modifikuoti atvaizduotų
laikinių pjūvių x vertę, reikia įvykdyti meniu juostos komandą „Grafiko nuostatos / Pasirinkti f(x=const, t)
funkcijas...“ arba analogišką grafiko kontekstinio meniu komandą. Tada atsidaro tame grafike pavaizduotų
laikinių pjūvių sąrašas (iš pradžių jis yra tuščias). Tokio sąrašo pavyzdys yra pateiktas 6.1 pav. Kuriant
naują laikinį pjūvį, reikia spustelėti mygtuką „Naujas“, įvesti reikalingą x vertę dialogo lange „Nauja X
vertė“ ir spustelėti to dialogo lango mygtuką „Gerai“. Tada atsidaro visų f(x, t) funkcijų sąrašas, kuriame
reikia pažymėti reikalingas funkcijas ir spustelėti mygtuką „Gerai“. Tada vėl grįžtama į laikinių pjūvių
sąrašą, kuris jau bus papildytas naujomis eilutėmis. Laikinio pjūvio numatytasis pavadinimas sudaromas
įterpiant x vertę į pradinės funkcijos pavadinimą (žr. 6.1 pav.).
Kad pakeisti vieno iš esamų laikinių pjūvių x vertę, reikia spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant atitinkamos sąrašo eilutės ir paskui spustelėti mygtuką „Pakeisti X“ (žr. 6.1 pav.), arba spustelėti dešinįjį pelės mygtuką ant atitinkamos sąrašo eilutės ir paskui pasirinkti komandą „Pakeisti X vertę“ iš kontekstinio
meniu, arba dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant atitinkamos sąrašo eilutės. Visais atvejais atsidaro
dialogo langas „Nauja X vertė“, kuriame reikia įvesti naująją x vertę ir spustelėti mygtuką „Gerai“. Tada to
laikinio pjūvio pavadinimas bus automatiškai modifikuotas, t. y. į jį bus įrašyta naujoji x vertė.
Kai laikinių pjūvių sąraše yra pasirinkta kuri nors eilutė, tada virš to sąrašo tampa aktyvūs dar trys
mygtukai: „Įterpti prieš“, „Dubliuoti“ ir „Pašalinti“ (žr. 6.1 pav.). Spustelėjus „Įterpti prieš“, vėl atsidaro
f(x, t) funkcijų pasirinkimo langas (kaip ir spustelėjus „Naujas“), tačiau naujieji laikiniai pjūviai bus įterpti
ne laikinių pjūvių sąrašo pabaigoje, o prieš pasirinktąjį laikinį pjūvį. Spustelėjus „Dubliuoti“, po
pasirinktojo laikinio pjūvio bus įterptas lygiai toks pats laikinis pjūvis (jo x vertę paskui galima
modifikuoti, kaip anksčiau paaiškinta). Spustelėjus „Pašalinti“, pasirinktasis laikinis pjūvis bus pašalintas.
Jeigu, esant tam tikrai t vertei, x = const vertė nesutampa nė su viena iš pasirinktosios funkcijos
argumento x verčių, kurios atitinka tą laiką, tada atitinkama laikinio pjūvio vertė apskaičiuojama tiesinio
interpoliavimo metodu, naudojant dvi artimiausias x vertes, kurių viena didesnė už const, o kita mažesnė.
Pasikeitus toms dviem x vertėms arba atitinkamoms funkcijos vertėms, automatiškai modifikuojamos ir
atitinkamos laikinio pjūvio vertės. Vienintelis apribojimas x = const vertei yra tas, kad ji turi priklausyti
pasirinktosios funkcijos koordinatės apibrėžties intervalui.
Laikiniai pjūviai yra susieti su konkrečiu grafiko langu. Skirtingų grafikų laikinių pjūvių sąrašai
gali būti skirtingi. Uždarius grafiką, yra prarandami ir jame pavaizduoti laikiniai pjūviai.
Pastaba: Kreives, kurios vaizduoja f(x=const, t) funkcijas, galima kurti ir naudojant formules (žr. 4 skyrių).

6.1 pav. „Laikinių pjūvių“, t. y. funkcijų f(x = const, t), dialogo lango pavyzdys
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7. Ribiniai laikai ir duomenų kiekis
Prieš pradedant modeliuoti (naudojant programos priedą, kuris sprendžia kinetikos lygtis), reikia
užduoti pradinį ir galutinį modeliavimo laikus. Tam yra skirta meniu juostos komanda „Modeliavimo
nuostatos / Ribiniai laikai ir duomenų kiekis...“. Pasirinkus šią komandą, atsidaro dialogo langas „Ribiniai
laikai ir duomenų kiekis“ (žr. 7.1 pav.). Toliau yra paaiškinti įvesties laukai, kurie yra tame dialogo lange.
• Teksto įvesties laukas „Pradinis modeliavimo laikas“ yra skirtas užduoti laiko vertę, kuri atitinka pradinę modeliuojamos sistemos būseną. Šį laiką galima pakeisti tik tada, kai kompiuterio atmintyje nėra
modelio duomenų. Priešingu atveju tame lauke rodomas einamasis modeliavimo laikas, kurio pakeisti
negalima. Pastabos: 1. Einamasis modeliavimo laikas bendruoju atveju nėra lygus anksčiau minėtam
einamajam grafiko laikui. 2. Einamasis modeliavimo laikas kompiuterio atmintyje saugomas 128 bitų
tikslumu (du slankiojo kablelio kintamieji po 64 bitus). Tai atitinka maždaug 30 reikšminių skaitmenų
tikslumą. Tačiau visos atvaizduojamos laiko vertės yra suapvalintos iki 14 reikšminių skaitmenų.
• Teksto įvesties laukas „Mažiausias vaizduojamas laikas“ yra skirtas užduoti mažiausią laiko vertę,
kurią atitinkančios funkcijų vertės turi būti išsaugotos kompiuterio atmintyje (t. y. laiką, kuris atitinka
pirmąjį apskaičiuotą f(t) kreivių tašką). Jeigu kompiuterio atmintyje jau yra modelio duomenų, tada
šio laiko pakeitimas turės įtakos duomenims tik tada, kai naujoji laiko vertė yra didesnė už pirmąją
atmintyje saugomą laiko vertę. Tada, spustelėjus mygtuką „Gerai“ arba „Taikyti“, bus ištrintos visos
ankstesnės laiko vertės kartu su atitinkamomis funkcijų vertėmis.
• Teksto lauke „Paskutinio apskaičiuoto f(t) kreivių taško laikas“ rodoma didžiausia laiko vertė, kuri
atitinka apskaičiuotas funkcijų vertes.
• Spustelėjus mygtuką su rodykle „į viršų“, kuris yra virš lauko „Paskutinio apskaičiuoto f(t) kreivių
taško laikas“, tame lauke esanti laiko vertė nukopijuojama į lauką „Mažiausias vaizduojamas laikas“.
• Teksto įvesties lauke „Skaičiuojamo f(t) kreivių taško laikas“ įvedama laiko vertė, kurią turi atitikti
kitas apskaičiuotas funkcijų verčių rinkinys. Jeigu šis laikas yra mažesnis už paskutinio apskaičiuoto
f(t) kreivių taško laiką, tada, spustelėjus mygtuką „Gerai“ arba „Taikyti“, bus ištrintos visos vėlesnės
laiko vertės kartu su atitinkamomis funkcijų vertėmis. Pastaba: Modeliavimo funkcija gali pakeisti
skaičiuojamo f(t) kreivių taško laiką modeliavimo eigoje. Todėl tikroji kito apskaičiuoto f(t) kreivių
taško laiko vertė gali būti nelygi vertei, kuri įvesta šiame lauke.
• Teksto įvesties lauke „Galutinis laikas“ įvedama didžiausioji laiko vertė, kurią atitinkančios funkcijų
vertės turi būti išsaugotos kompiuterio atmintyje. Kai modeliuojamo proceso laikas viršija šią vertę,
modeliavimas yra automatiškai sustabdomas. Tada laiko vertė, kuri atitinka paskutinį apskaičiuotą f(t)
kreivių tašką, yra lygi laiko vertei, kuri įvesta lauke „Galutinis laikas“.
• Teksto lauke „Atmintyje esančių laiko verčių skaičius“ yra apskaičiuotų f(t) kreivių taškų skaičius.
• Teksto laukų „Modelio, kreivių ir masyvų duomenų kiekis“, „Naudojamas operatyviosios atminties
kiekis“ ir „Laisvos operatyviosios atminties kiekis“ paskirtis yra aiški iš užrašų šalia jų.
• Mygtukas „Ištrinti modelio duomenis“ yra skirtas tam, kad ištrinti visas atmintyje esančias laiko
vertes ir atitinkamas funkcijų vertes. Priklausomai nuo žymimojo laukelio „Neištrinti modelio
duomenų, kurie atitinka pirmąją laiko vertę“ būsenos, pradinis funkcijų verčių rinkinys gali būti
ištrintas arba ne (žr. toliau). Pastaba: Modelio duomenis galima ištrinti ir naudojant meniu komandą
„Modeliavimo nuostatos / Ištrinti modelio duomenis“.
• Jeigu žymimasis laukelis „Neištrinti modelio duomenų, kurie atitinka pirmąją laiko vertę“ nėra pažymėtas, tada, spustelėjus mygtuką „Ištrinti modelio duomenis“ (arba pasirinkus meniu komandą
„Modeliavimo nuostatos / Ištrinti modelio duomenis“), bus ištrinti visi duomenys (teksto lauke
„Atmintyje esančių laiko verčių skaičius“ bus „0“). Jeigu tas laukelis yra pažymėtas, tada, spustelėjus
mygtuką „Ištrinti modelio duomenis“, bus ištrinti visi duomenys, išskyrus duomenis, kurie atitinka
pirmąją laiko vertę (teksto lauke „Atmintyje esančių laiko verčių skaičius“ bus „1“). Ši pasirinktis yra
naudinga tada, kai ketinama modeliuoti kelis kartus, pradedant nuo tos pačios pradinės būsenos, kurią
atitinka pirmoji laiko vertė (pvz., pradinė būsena gali atitikti termodinaminę pusiausvyrą).
• Teksto lauke „Skaičiavimo trukmė“ rodoma pilnutinė modeliavimo trukmė. Šios trukmės formatas yra
„V : MM : SS.SSS“, čia „V“ yra valandų skaičius, „MM“ yra minučių skaičius, o „SS.SSS“ yra
sekundžių ir milisekundžių skaičius.
• Mygtukas „= 0:00:00”, kuris yra šalia teksto lauko „Skaičiavimo trukmė“, yra skirtas tam, kad
nustatyti einamąją modeliavimo trukmę į nulį. Pastaba: Programa saugo atmintyje skaičiavimo
trukmę, kuri atitinka kiekvieną apskaičiuotą funkcijų vertę. Ištrynus dalį duomenų, einamoji
skaičiavimo trukmė tampa lygi vertei, kuri atitinka paskutinį f(t) kreivių tašką.
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a)

b)
7.1 pav. Dialogo lango „Ribiniai laikai ir duomenų kiekis“ pavyzdžiai: a) kai atmintyje nėra modelio
duomenų; b) kai atmintyje yra modelio duomenų
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Dialogo lango „Ribiniai laikai ir duomenų kiekis“ apačioje esanti dviejų žymimųjų laukelių ir vieno mygtuko grupė yra skirta tam, kad pakeisti f(x,t) funkcijų tikslumą. f(t) funkcijų duomenų kiekis dažniausiai
būna palyginti mažas, todėl f(t) funkcijų vertės visada saugomos didžiausiu – 8 baitų (64 bitų) tikslumu.
Tai yra 15 reikšminių skaitmenų tikslumas. Kadangi f(x,t) funkcijų ir atitinkamų koordinatės x verčių rinkinių duomenų kiekis dažniausiai būna daug didesnis, tai kartais tenka ieškoti kompromiso tarp duomenų
kiekio ir tikslumo. Dažniausiai užtenka 4 baitų (32 bitų) tikslumo. Tai yra 7 reikšminių skaitmenų tikslumas. Toks f(x,t) funkcijų ir koordinatės x verčių tikslumas yra numatytasis. Jeigu reikia didesnio tikslumo
ir jeigu laisvos operatyviosios kompiuterio atminties kiekis yra pakankamai didelis, tikslumą galima padidinti. Pažymėjus laukelį „Visos funkcijos“, visų funkcijų ir x verčių tikslumas bus padidintas. Tai reiškia,
kad tam pačiam funkcijų verčių skaičiui saugoti reikės dvigubai daugiau atminties. Pažymėjus laukelį „Pirminės funkcijos“, bus padidintas tik pirminių funkcijų ir atitinkamų x verčių tikslumas. „Pirminės funkcijos“ – tai funkcijos, pagal kurių vertes apskaičiuojamos visos kitos funkcijos bei sistemos būsenos kitimo
dinamika. Pvz., modeliuojant krūvininkų kinetiką puslaidininkiuose, pirminės f(x,t) funkcijos yra visų rūšių
krūvininkų ir visų krūvinių būsenų tūrinių gaudyklių koncentracijos. Spustelėjus mygtuką „Užduoti
kiekvienai f(x,t) funkcijai skiriamą atminties kiekį“, atsidaro dialogo langas, kuriame galima užduoti
kiekvienos f(x,t) funkcijos ir kiekvieno sluoksnio koordinačių rinkinio tikslumą (jeigu šiame lange kurios
nors funkcijos tikslumas yra padidinamas, tada patartina padidinti ir atitinkamų koordinačių tikslumą).
Einamąją modeliuojamos sistemos būseną (t. y. būseną, kuri atitinka einamąjį modeliavimo laiką)
programa visada saugo atmintyje didžiausiu tikslumu, nepriklausomai nuo funkcijų verčių tikslumo. Todėl,
jeigu modeliavimas yra atliekamas be pauzių arba jeigu jis yra sustabdomas ir paskui tęsiamas neištrinant
duomenų, kurie atitinka einamąją būseną, tada funkcijų verčių tikslumas neturės jokios įtakos modeliavimo
eigai. Tačiau, jeigu dalis paskutinių laiko verčių yra ištrinama ir modeliavimas yra tęsiamas ne „nuo galo“,
o, pvz., „nuo vidurio“, tada pradinę modeliuojamos sistemos būseną programa apskaičiuoja pagal
atmintyje saugomas modelio funkcijų vertes, todėl tų verčių tikslumas gali turėti žymią įtaką modeliavimo
eigai. Šiuo atveju optimali pasirinktis yra „Pirminės funkcijos“, nes tada visų funkcijų vertės bus
apskaičiuojamos didžiausiu tikslumu, tik paskui „antrinių“ funkcijų vertės bus suapvalinamos (tačiau,
kadangi „antrinės“ funkcijos nėra naudojamos apskaičiuojant kitus dydžius, tai „antrinių“ funkcijų verčių
suapvalinimas neturės įtakos modeliavimo eigai).
Pastaba: Jeigu kompiuterio atmintyje jau yra modelio duomenų, tada, padidinus funkcijų verčių tikslumą,
bus padidintas ir atminties kiekis, kuris skiriamas anksčiau apskaičiuotoms tų funkcijų vertėms. Tačiau
anksčiau apskaičiuotos vertės nepasikeis (taigi, nepasidarys tikslesnės). Kad visos apskaičiuotos vertės būtų
vienodai tikslios, reikia iš naujo atlikti visą modeliavimą.
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8. Papildomi laikai
Anksčiau aprašytame dialogo lange „Ribiniai laikai ir duomenų kiekis“ galima užduoti tik pirmojo
ir paskutiniojo laikų vertes. Tarpinių laikų vertes apskaičiuoja programos GraphiXT priedas, kuris atlieka
modeliavimą (šiuo metu egzistuoja tik vienas toks priedas – krūvininkų kinetikos modeliavimo programa).
Tačiau vartotojas gali apibrėžti papildomas laiko vertes, kurios turėtų būti įterptos į galutinį laiko verčių
rinkinį. Pvz., tai galėtų būti krūvininkų kinetikos matavimo laiko momentai. Lyginant skaitinio
modeliavimo rezultatus ir matavimo duomenis, pageidautina, kad skaitinio modeliavimo laiko vertės
tiksliai sutaptų su eksperimentinėmis laiko vertėmis. Tam yra naudojama meniu juostos komanda
„Modeliavimo nuostatos / Papildomi laikai...“. Pasirinkus šią meniu komandą, atsidaro dialogo langas
„Papildomi laikai“, kurio pavyzdys pateiktas 8.1 pav. Papildomas laiko vertes galima apibrėžti trim būdais:
1) Nurodant X reikšmių rinkinius, kurių reikšmes reikia naudoti kaip papildomus laikus. Tam reikia
pasirinkti laiko grafiką sąraše „Grafikas“, o paskui sąraše „Pasirinktojo grafiko kreivių abscisių
rinkiniai“ pasirinkti vieną arba kelis iš to grafiko X reikšmių rinkinių (pvz., jie galėtų atitikti matavimo
duomenis).
2) Apibrėžiant vieną arba daugiau pastovaus intervalo laiko verčių rinkinių. Kiekvieną tokį rinkinį sudaro
dvi arba daugiau laiko verčių, kurios atskirtos viena nuo kitos vienodo dydžio tarpais. Šį rinkinį pilnai
apibrėžia trys skaičiai: a) pradinis laikas, b) galutinis laikas, c) laiko verčių skaičius. Šių trijų parametrų
vertės kiekvienam rinkiniui yra pateiktos sąraše „Pastovaus intervalo laiko verčių rinkiniai“. Kad
sukurti naują pastovaus intervalo verčių rinkinį, pakeisti esamo rinkinio parametrus arba pašalinti esamą
rinkinį, yra naudojami trys mygtukai „Įterpti“, „Pakeisti“ ir „Pašalinti“, kurie yra po minėtuoju sąrašu.
3) Apibrėžiant vieną arba daugiau atskirų laiko verčių. Tos vertės yra pateiktos sąraše „Atskiri laikai“.
Norint apibrėžti naują atskirą laiką, pakeisti esamą laiką arba pašalinti jį, reikia spustelėti vieną iš trijų
mygtukų „Įterpti“, „Pakeisti“ ir „Pašalinti“, kurie yra po minėtuoju sąrašu.
Galutinis papildomų laikų rinkinys, kurį programa GraphiXT perduoda modeliavimo funkcijai, yra visų
šiame lange apibrėžtų laiko verčių rinkinių sąjunga.

8.1 pav. Dialogo lango „Papildomi laikai“ pavyzdys
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9. Modelio duomenų įkėlimas iš teksto failų
Modelio duomenys įkeliami iš teksto failų naudojant meniu komandą „Failas / Įkelti modelio
duomenis iš teksto failų...“. Teksto failuose argumento ir funkcijų vertės turi būti išdėstytos stulpeliais.
Argumento vertės turi būti pirmajame stulpelyje. Virš kiekvieno stulpelio turi būti antraštė, kuri nusako
atitinkamo dydžio pavadinimą. Visų argumentų (ir t, ir x) vertės turi būti išdėstytos didėjimo tvarka. Visų
laiko funkcijų f(t) duomenys turi būti viename faile. Koordinatės funkcijų f(x, t = const) duomenys turi būti
failuose, kurių kiekvienas atitinka tam tikrą laiko vertę. Ta vertė turi būti nurodyta failo pavadinime. Šio
failo pavadinimas turi būti arba skaičius, kuris nurodo laiko vertę (pvz., „1.txt“ arba „2E−7.txt“), arba bet
kokia simbolių seka, kuri baigiasi lygybės simboliu ir skaičiumi (pvz., „x_t=1.txt“ arba
„SluoksnisNr1_t=2E−7.txt”). Tie failai turi būti viename kataloge, kuriame neturi būti jokių kitų failų
(išskyrus anksčiau minėtą laiko funkcijų f(t) duomenų failą). Jeigu sistemą sudaro daugiau negu vienas
sluoksnis, tada kiekvieną sluoksnį atitinkančios koordinatės funkcijos turi būti atskirame to katalogo
pakatalogyje. Tų pakatalogių pavadinimai turi būti tokie, kad, išdėsčius juos abėcėlės tvarka, pakatalogio
eilės numeris sutaptų su atitinkamo sluoksnio numeriu. Kiekvieną laiko vertę atitinkančių f(x, t = const)
funkcijų, kurios priklauso vienam sluoksniui, argumento vertės turi būti vienodos. Tačiau x verčių
rinkiniai, kurie atitinka skirtingus laikus arba skirtingus sluoksnius, gali būti skirtingi.

10. Slankiklio juosta
Slankiklio juosta yra pagrindinio lango apačioje. Tos juostos pavidalas priklauso nuo to, ar
aktyvusis grafikas yra laiko grafikas, ar koordinatės grafikas (žr. 10.1 pav.). Slankiklio juostoje yra šie
valdymo elementai (žr. 10.1 pav.):
1. Laiko slankiklis. Jis naudojamas keičiant aktyviojo grafiko einamąjį laiką. Tuo pačiu keičiasi ir visų
grafikų, kurie sinchronizuoti su aktyviuoju grafiku, einamasis laikas.
2. Pirmasis iš dviejų mygtukų „...“. Jį spustelėjus kairiuoju pelės mygtuku, atsidaro dialogo langas,
kuriame galima užduoti slankiklio mažiausią ir didžiausią laikus bei laiko daugiklį. Be to, jeigu
aktyvusis grafikas yra laiko grafikas, tada tame dialogo lange yra žymimasis laukelis, kurį pažymėjus
atsiranda einamojo laiko įvesties laukas šalia laiko slankiklio (plg. 10.1a pav. ir 10.1b pav.). Tas pats
dialogo langas atsidaro spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką ant laiko slankiklio.
3. Žymimasis laukelis „Auto“. Jis naudojamas įjungiant arba išjungiant einamojo laiko automatinio
keitimo veiką. Pažymėjus laukelį „Auto“, aktyviojo grafiko ir su juo sinchronizuotų grafikų einamasis
laikas tampa lygus paskutiniojo f(t) kreivių taško laikui (tačiau vėliau nėra jokių kliūčių užduoti bet
kurią kitą to grafiko einamojo laiko vertę). Be to, pasikeitus kompiuterio atmintyje esančių laiko verčių
skaičiui (t. y. papildžius modelio duomenis skaičiavimo metu, ištrynus dalį duomenų arba įkėlus
modelio duomenis iš teksto failų), visų grafikų, kurių yra įjungta einamojo laiko automatinio keitimo
veika, einamasis laikas tampa lygus paskutiniojo f(t) kreivių taško laikui. Įjungus arba išjungus
aktyviojo grafiko einamojo laiko automatinį keitimą, taip pat yra įjungiamas arba išjungiamas visų su
tuo grafiku sinchronizuotų grafikų einamojo laiko automatinis keitimas. Prijungus aktyvųjį grafiką prie
sinchronizuotų grafikų grupės, aktyviojo grafiko einamojo laiko automatinio keitimo būsena tampa
tokia pati kaip tos grupės grafikų.
4. Žymimasis laukelis „[<-->]“. Jis naudojamas įjungiant arba išjungiant šuolišką laiko grafiko laiko ašies
ribų keitimą kintant slankiklio padėčiai. Jeigu visas laiko ašies intervalas priklauso slankiklio laiko
intervalui ir yra siauresnis už pastarąjį, tada, pakitus slankiklio padėčiai arba pakeitus einamojo laiko
vertę teksto lauke, kuris yra slankiklio juostoje, pasikeis ir laiko ašies ribinės vertės. Kitaip sakant,
(a)
(b)

(c)
10.1 pav. Slankiklio juosta: (a) kai aktyvusis langas yra laiko grafikas ir einamojo laiko vertė nėra rodoma;
(b) kai aktyvusis langas yra laiko grafikas ir einamojo laiko vertė yra rodoma; (c) kai aktyvusis langas yra
koordinatės grafikas
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laiko ašies intervalas „pasislinks“. Šis „slinkimas“ gali būti tolydus arba šuoliškas. Jeigu laukelis
„[<-->]“ nėra pažymėtas, tada laiko ašies intervalas „slenka“ tolydžiai – taip, kad nesikeistų einamojo
laiko ir laiko ašies ribų skirtumai. Jeigu tas laukelis yra pažymėtas, tada, pajudinus slankiklį arba
įvedus naują einamojo laiko vertę atitinkamame slankiklio juostos įvesties lauke (žr. 10.1b pav. ir
10.1c pav.), laiko grafiko abscisių ašies ribos pasikeis tik tada, kai naujasis einamasis laikas
nepriklauso to grafiko abscisių ašies apibrėžties intervalui. Šiuo atveju laiko ašies ribų pokytis visada
yra laiko ašies intervalo pločio kartotinis.
5. Du teksto įvesties laukai, kuriuose įvedamos aktyviojo laiko grafiko (ir su juo sinchronizuotų laiko
grafikų) abscisių ašies ribos (žr. 10.1a pav. ir 10.1b pav.), arba vienas teksto įvesties laukas, kuriame
įvedamas aktyviojo koordinatės grafiko (ir su juo sinchronizuotų grafikų) einamasis laikas (žr.
10.1c pav.).
6. Teksto laukas, kuris matomas tik tada, kai aktyvusis langas yra koordinatės grafikas (žr. 10.1c pav.).
Šiame lauke nurodoma modelio laiko vertė, kuri yra artimiausia aktyviojo lango einamajam laikui. Šis
laukas nėra tuščias tik tada, kai kompiuterio atmintyje yra bent viena modelio laiko vertė. Nurodytoji
modelio laiko vertė atitinka modelio funkcijas f(x, t = const), kurios atvaizduotos aktyviajame lange
(t. y. nusako minėtąją konstantą const).
7. Žymimasis laukelis „t-sinchr.“, kuris naudojamas įjungiant arba išjungiant „laiko sinchronizavimo“
veiką, kurioje dviejų arba didesnio langų skaičiaus einamieji laikai yra vienodi. Pažymėjus laukelį
„t-sinchr.“, aktyvusis grafikas prijungiamas prie sinchronizuotų grafikų grupės ir to grafiko einamasis
laikas tampa lygus tos grupės einamajam laikui.
8. Žymimasis laukelis „t-sinchr. visus“, kuris naudojamas įjungiant arba išjungiant iš karto visų grafikų
„laiko sinchronizavimo“ veiką.
9. Žymimasis laukelis „x-sinchr.“, kuris naudojamas įjungiant arba išjungiant „koordinačių
sinchronizavimo“ veiką, kurioje dviejų arba didesnio koordinatės grafikų skaičiaus X ašių apibrėžties
intervalai yra vienodi. Šis laukelis gali būti pažymėtas tik tada, kai einamasis grafikas yra koordinatės
(o ne laiko) funkcijų grafikas. Pažymėjus laukelį „x-sinchr.“, aktyvusis grafikas prijungiamas prie
sinchronizuotų grafikų grupės ir to grafiko X ašies apibrėžties intervalas tampa lygus tos grupės grafikų
X ašies apibrėžties intervalui.
10. Žymimasis laukelis „x-sinchr. visus“, kuris naudojamas įjungiant arba išjungiant iš karto visų
koordinatės grafikų „koordinačių sinchronizavimo“ veiką.
. Jį spustelėjus kairiuoju pelės mygtuku, įsijungia laiko slankiklio „animacija“, t. y.
11. Mygtukas
aktyviojo grafiko (ir su juo sinchronizuotų grafikų) einamasis laikas pradeda didėti pastovia sparta, o
slankiklio rodyklė pradeda pastoviu greičiu slinkti į dešinę. Tada šis mygtukas virsta mygtuku
(dar
kartą jį spustelėjus, slankiklio animacija išsijungs).
12. Antrasis iš dviejų mygtukų „...“. Jį spustelėjus kairiuoju pelės mygtuku, atsidaro dialogo langas,
kuriame galima užduoti slankiklio animacijos nuostatas, pvz., vidutinę slinkimo spartą, laiko intervalą
tarp einamojo laiko pokyčių (t. y. tarp laiko slankiklio „žingsnių“) ir einamojo laiko pokytį, kuris
atitinka vieną laiko slankiklio „žingsnį“ animacijos metu (tas pats dialogo langas atsidaro spustelėjus
dešinįjį pelės mygtuką ant animacijos greičio slankiklio, kuris aprašytas toliau).
13. Animacijos greičio slankiklis (virš jo yra užrašas „Greitis“). Jis naudojamas keičiant einamojo laiko
kitimo spartą animacijos metu. Kairioji kraštinė šio slankiklio padėtis atitinka mažiausią greitį, o
dešinioji padėtis – didžiausią greitį. Numatytoji mažiausioji greičio reikšmė yra tokia, kai animacijos
metu slankiklis pereina visą laiko slankiklio intervalą per 30 s, o didžiausias greitis yra toks, kai
animacijos metu slankiklis pereina visą laiko slankiklio intervalą per 1 s (šiuos ribinius laikus galima
pakeisti minėtame animacijos nuostatų dialogo lange).
14. Mygtukas „LT -> EN“. Jį spustelėjus kairiuoju pelės mygtuku, atsidaro dialogo langas, kuriame galima
pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (pasirinkus kitą kalbą, ji bus pakeista tik uždarius ir iš naujo atidarius
programą GraphiXT). Jeigu einamoji vartotojo sąsajos kalba yra anglų, tada ant šio mygtuko yra
užrašas „Language“.
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11. Grafiniai objektai
Kartu su kreivėmis, kurios vaizduoja įvairias funkcijas, kiekviename grafiko lange gali būti
atvaizduojami šių rūšių objektai:
1) teksto laukai,
2) vertikalios arba horizontalios tiesės,
3) laisvos formos linijos,
4) kreivių sąrašas.
Kiekviename grafike pirmųjų trijų rūšių objektų skaičius gali būti bet koks, o kreivių sąrašas gali būti tik
vienas. Bet kurį iš minėtųjų objektų galima įterpti pelės žymeklio vietoje naudojant grafiko kontekstinį
meniu. Be to, pirmųjų trijų rūšių objektus galima įterpti naudojant įrankių juostos mygtukus
(įrankių juosta yra pagrindinio lango viršuje), o kreivių sąrašą galima įterpti naudojant meniu juostos
komandą „Grafiko nuostatos / Įterpti kreivių sąrašą“ (pastaruoju atveju kreivių sąrašas atsiras dešiniajame
viršutiniame aktyviojo grafiko lango kampe). Toliau minėtieji objektai yra aprašyti smulkiau.

11.1. Teksto laukai
Sukūrus teksto lauką vienu iš anksčiau minėtų būdų, pelės žymeklio vietoje atsiranda teksto
žymeklis (vertikalus mirksintis brūkšnelis). Tada galima surinkti reikalingą tekstą. Tekstą gali sudaryti
kelios eilutės (norint pridėti naują eilutę, reikia nuspausti klaviatūros klavišą „Enter“). Teksto redagavimas
baigiamas spustelėjus pelės mygtuką, kai pelės žymeklis yra bet kur teksto lauko išorėje. Teksto laukas
negali būti tuščias arba sudarytas vien iš tarpų (priešingu atveju jis bus automatiškai pašalintas). Norint
pakeisti anksčiau įvestą tekstą, reikia dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant teksto lauko arba spustelėti
ant jo dešinįjį pelės mygtuką ir kontekstiniame meniu pasirinkti komandą „Pakeisti tekstą“. Teksto lauko
padėtį grafiko lange galima pakeisti „tempiant“ jį pele, kai yra nuspaustas kairysis pelės mygtukas. Teksto
pavidalą, t. y. šriftą, spalvą, kryptį ir kt., galima užduoti tik išjungus teksto redagavimą veiką, t. y. tada, kai
nėra matomas teksto žymeklis. Tam reikia spustelėti dešinįjį pelės mygtuką ant teksto lauko ir
kontekstiniame meniu pasirinkti komandą „Teksto lauko nuostatos...“. Tada atsidaro teksto lauko nuostatų
dialogo langas, kurio pavyzdžiai pateikti 11.1 pav. Daugumos valdymo elementų, kurie yra šiame dialogo
lange, paskirtis yra aiški iš užrašų šalia jų. Toliau yra paaiškinta tik sąrašų „Horizontali padėtis“ ir
„Vertikali padėtis“ paskirtis.
Eilutės, kurios pažymėtos sąrašuose „Horizontali padėtis“ ir „Vertikali padėtis“, nusako, kaip
keičiasi teksto lauko padėtis kintant grafiko lango, kuriam priklauso tas teksto laukas, matmenims arba
kintant koordinačių ašių nuostatoms bei grafiko paraščių pločiams. Numatytoji teksto lauko padėtis yra
tokia, kai teksto lauko teksto lauko kairysis kraštas yra pastoviu atstumu nuo grafiko lango kairiojo krašto,
o teksto lauko viršutinis kraštas yra pastoviu atstumu nuo grafiko lango viršutinio krašto (čia turimas
omenyje atstumas, išreikštas pikselių skaičiumi). Tokia teksto lauko padėtis užduodama pažymėjus
pirmąsias eilutes minėtuose sąrašuose (žr. 11.1a pav.). Tačiau tokia teksto lauko padėtis yra nepriimtina,
jeigu teksto laukas yra susietas su grafike pavaizduotomis linijomis arba su tam tikrais grafiko taškais.
Pvz., jeigu teksto laukas yra naudojamas kaip koordinačių ašies pavadinimas, tada jis turi būti pastoviu
atstumu nuo tos koordinačių ašies. Jeigu koordinačių ašies pavadinimas turi būti ties tos ašies centru, tada
reikia pasirinkti „Pastovus atstumas iki vertikaliosios centrinės linijos“ (jeigu tai yra X ašies pavadinimas)
arba „Pastovus atstumas iki horizontaliosios centrinės linijos“ (jeigu tai yra Y ašies pavadinimas).
Kaip matome 11.1 pav., horizontalią arba vertikalią teksto lauko padėtį nusako du sąrašai.
Viršutinis iš tų sąrašų naudojamas tada, kai teksto horizontalioji arba vertikalioji padėtis neturi priklausyti
nuo grafiko ašių ribų. Tačiau, jeigu, pvz., teksto laukas naudojamas pateikti informaciją apie tam tikrą
kreivę arba apie tam tikrą kreivės tašką, tada gali būti pageidautina to lauko padėtį susieti su tos kreivės
arba to taško padėtimi. Aišku, kad ta padėtis (išreikšta pikselių skaičiumi nuo lango kairiojo ir viršutinio
kraštų) priklausys nuo koordinačių ašių ribų (o pakeitus ašių ribas ta kreivė arba tas taškas gali tapti
nematomi). Tokiu atveju reikia naudoti apatinį sąrašą. Pasirinkus kurią nors eilutę tame sąraše,
atitinkamame teksto lauke „X = “ arba „Y = “ yra atvaizduojama taško, su kuriuo susietas duotasis teksto
laukas („atskaitos taško“), x arba y koordinatė, kuri išreikšta jau ne pikseliais, o koordinačių ašių matavimo
vienetais, t. y. tais pačiais vienetais, kuriais išreikšti skaičiai, užrašyti prie ašių padalų (žr. 11.1b pav.).
Esant tokiai pasirinkčiai, atstumas nuo atskaitos taško iki to teksto lauko (išreikštas pikselių skaičiumi) bus
pastovus, tačiau teksto lauko padėtis grafiko lange galės būti bet kokia, priklausomai nuo atskaitos taško
padėties. Jeigu atskaitos taškas yra nematomas (t. y. jeigu jo x arba y koordinatė nepriklauso atitinkamos
ašies apibrėžties intervalui), tada automatiškai „paslepiamas“ ir su tuo tašku susietas teksto laukas.
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(a)

(b)
11.1 pav. Teksto lauko nuostatų dialogo lango pavyzdžiai. (a) Numatytoji teksto lauko padėtis. (b) Teksto
lauko koordinatės yra išreikštos grafiko ašių vienetais

11.2. Vertikalios ir horizontalios tiesės
Vertikalioji arba horizontalioji tiesė turi kirsti grafiko plotą, t. y. ji negali būti grafiko paraštėje.
Sukūrus tiesę vienu iš anksčiau minėtų būdų, jos padėtį ir pavidalą galima pakeisti dukart spustelėjus
kairįjį pelės mygtuką ant tiesės (tiksliau, trijų pikselių arba mažesniu atstumu nuo jos) arba spustelėjus
dešinįjį pelės mygtuką ir kontekstiniame meniu pasirinkus komandą „Tiesės padėtis ir pavidalas...“. Tada
atsidaro dialogo langas, kurio pavyzdys pateiktas 11.2 pav. Viršutiniame įvesties lauke yra įvedama tiesės
x koordinatė (jeigu tai yra vertikalioji tiesė) arba y koordinatė (jeigu tai yra horizontalioji tiesė), išreikšta
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11.2 pav. Vertikaliosios tiesės nuostatų dialogo lango pavyzdys

koordinačių ašių matavimo vienetais, t. y. tais pačiais vienetais, kuriais išreikšti skaičiai, užrašyti prie ašių
padalų. Tiesės padėtis grafiko lange (išreikšta pikselių skaičiumi nuo lango kraštų) priklauso nuo grafiko
lango matmenų ir nuo koordinačių ašių ribų, o jeigu tiesės koordinatė nepriklauso atitinkamos ašies
apibrėžties intervalui, tada tiesė yra nematoma.

11.3. Laisvos formos linijos
„Laisvos formos linija“ – tai laužtė, kurios atkarpų skaičius, ilgiai ir kryptys gali būti bet kokie.
Sukūrus naują laisvos formos liniją vienu iš anksčiau minėtų būdų, užfiksuojama jos pradinio taško
padėtis. Paskui vartotojas gali pridėti bet kokį skaičių viršūnių. Norint pridėti viršūnę, reikia spustelėti
kairįjį pelės mygtuką, o norint užbaigti laužtę, reikia spustelėti dešinįjį pelės mygtuką. Viršūnių skaičių
galima pakeisti tik brėžiant naują laisvos formos liniją (ją nubrėžus, bus galima pakeisti viršūnių padėtis,
bet ne jų skaičių).
Laužtės atkarpų ilgius ir kampus tarp jų galima pakeisti naudojant laužtės kontekstinio meniu
komandą „Pakeisti linijos formą“. Tada ant kiekvienos viršūnės atsiranda mažas kvadratas, kurį tempiant
pele, galima pakeisti atitinkamos viršūnės padėtį. Nuspaudus kairįjį pelės mygtuką ant kurio nors iš tų
kvadratų, visi kvadratai paslepiami (kad netrukdytų tiksliai užduoti viršūnės padėtį), o atleidus mygtuką,
tie kvadratai vėl atvaizduojami. Norint užbaigti linijos formos keitimą, reikia spustelėti pelės mygtuką, kai

11.3 pav. Laisvos formos linijos nuostatų dialogo lango pavyzdys
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pelės žymeklis nėra nė vieno iš tų kvadratų viduje. Linijos padėtį grafiko lange galima pakeisti „tempiant“
ją pele, kai yra nuspaustas kairysis pelės mygtukas.
Norint pakeisti linijos spalvą, plotį arba jos padėties atskaitos tašką, reikia tos linijos
kontekstiniame meniu pasirinkti komandą „Linijos pavidalas ir padėtis...“. Tada atsidaro linijos nuostatų
dialogo langas, kurio pavyzdys pateiktas 11.3 pav. Valdymo elementų, kurie yra šiame dialogo lange,
paskirtis yra aiški iš užrašų prie jų. Sąrašų „Horizontali padėtis“ ir „Vertikali padėtis“ paskirtis yra tokia
pati, kaip ir teksto laukų nuostatose (žr. 11.1 skyrių). Vienintelis skirtumas yra tas, kad vietoj teksto lauko
kraštų yra naudojami linijos ribojančio stačiakampio kraštai.

11.4. Laisvos formos linijų pavertimas funkcijų grafikais
Nors, naudojant laisvos linijos nuostatų dialogo sąrašus „Horizontali padėtis“ ir „Vertikali padėtis“
(žr. 11.3 pav.), galima susieti liniją su tam tikros grafiko tiesės arba tam tikro taško koordinatėmis (t. y.
galima pasiekti, kad linijos padėtis grafiko lange priklausytų nuo grafiko lango matmenų arba nuo
koordinačių ašių ribų), tačiau linijos atkarpų ilgiai ir kampai tarp jų nepriklauso nuo grafiko lango
matmenų ir ašių ribų. Pvz., didinant grafiko langą, laisvos formos linija netampa didesnė. Tai yra esminis
skirtumas tarp laisvos formos linijų ir kreivių, kurios vaizduoja tam tikras funkcijas (toliau – „kreivių“).
Jeigu laisvos formos linijos viršūnių x koordinatės yra išdėstytos didėjimo arba mažėjimo tvarka, tada tą
liniją galima „paversti“ kreive. Tam reikia pasirinkti laisvos formos linijos kontekstinio meniu komandą
„Paversti funkcijos grafiku“. Galimas ir atvirkščias pakeitimas, t. y. kreivę galima paversti laisvos formos
linija.
Kreivių, kurios vaizduoja funkcijas, taškų koordinatės (ašių vienetais) yra saugomos atmintyje 64
bitų slankiojo kablelio kintamųjų pavidalu (tai atitinka maždaug 15 reikšminių skaitmenų tikslumą).
Laisvos formos linijų koordinatės (ašių vienetais) nėra saugomos atmintyje, o kai jas reikia atvaizduoti,
tada programa jas apskaičiuoja pagal laužtės viršūnių padėtis, išreikštas pikselių skaičiumi. Taigi, laisvos
formos linijų viršūnių koordinatės (ašių vienetais) priklauso nuo monitoriaus raiškos, ir tos koordinatės yra
daug mažiau tikslios negu funkcijas vaizduojančių kreivių taškų koordinatės. Tai reikia turėti omenyje, kai
kreivė yra verčiama laisvos formos linija: tada sumažėja linijos taškų koordinačių verčių tikslumas.
Pastabos: 1) Jeigu laisvos formos linijos viršūnių x koordinatės nėra išdėstytos didėjimo arba mažėjimo
tvarka, tada tos linijos negalima paversti kreive. Šiuo atveju, pasirinkus kontekstinio meniu
komandą „Paversti funkcijos grafiku“, atsiras atitinkamas perspėjimas.

2) Pavertus laisvos formos liniją kreive, yra galimybė pasirinkti: palikti pradinę liniją arba ją
ištrinti. Pavertus kreivę laisvos formos linija, pradinė kreivė visada paliekama. Kadangi
sukurtosios laisvos formos linijos pavidalas ir padėtis yra tokie patys kaip pradinės kreivės,
tai šiuo atveju sukurtoji linija iš pradžių gali būti nematoma, nes ji „susilieja“ su pradine
kreive. Liniją galima atskirti nuo kreivės tempiant liniją pele arba pakeitus grafiko matmenis
arba ašių ribas.
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12. Veiksmų pagreitinimas naudojant specialius klavišų derinius ir pelę
Toliau pateiktoje lentelėje yra aprašyti duomenų vizualizavimo veiksmai, kuriuos galima atlikti ne
tik naudojant minėtąsias meniu komandas, bet ir naudojant specialius klavišų derinius arba pelę.
Tikslas

Veiksmo atlikimas naudojant klavišų derinį arba pelę

Koordinačių ašių apibrėžties intervalų susiaurinimas

Tempti pelę laikant nuspaudus vidurinį pelės mygtuką (ratuką)

Vertikaliosios koordinačių ašies ribų optimizavimas (tada ribos tampa lygios didžiausiai ir mažiausiai pavaizduotų funkcijų reikšmėms)

Dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant kairiosios arba dešiniosios koordinačių ašies (tiksliau, 3 pikselių arba mažesniu atstumu nuo ašies)

Horizontaliosios koordinačių ašies ribų optimizavimas (tada ribos tampa lygios didžiausiai ir mažiausiai pavaizduotų funkcijų argumento vertėms)

Dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant apatinės arba viršutinės koordinačių ašies (tiksliau, 3 pikselių arba mažesniu atstumu nuo ašies)

Abiejų ašių ribų optimizavimas

Dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant bet kurio koordinačių
ašių sankirtos taško (tiksliau, 3 pikselių arba mažesniu atstumu
nuo jo)

Teksto lauko redagavimas

Dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant teksto lauko

Funkciją vaizduojančios kreivės pavidalo pakeitimas

Dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant kreivės arba ant jos
pavadinimo kreivių sąraše

Laisvos formos linijos pavidalo pakeitimas

Dukart spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant linijos

Grafinio objekto (t. y. teksto lauko, kreivių sąrašo
arba laisvos formos linijos) arba objektų grupės
padėties pakeitimas

Nuspausti kairįjį pelės mygtuką ant objekto arba jų grupės ir
tempti pelę laikant nuspaudus kairįjį pelės mygtuką

Teksto laukų arba laisvos formos linijų grupės pasirinkimas

Nuspausti kairįjį pelės mygtuką grafiko lango taške, kur nėra jokių objektų ir tempti pelę laikant nuspaudus kairįjį jos mygtuką

Teksto lauko arba laisvos formos linijos įterpimas
į pasirinktų objektų grupę arba pašalinimas iš jos

„Shift“ + kairiojo pelės mygtuko spustelėjimas ant objekto

Pasirinktų objektų grupės pašalinimas

„Delete“ pasirinkus objektą arba objektų grupę

Kreivės arba laisvos formos linijos taško pasirinkimas

Spustelėti kairįjį pelės mygtuką ant kreivės arba ant jos pavadinimo kreivių sąraše, paskui naudoti klavišus „→“ ir „←“ (gretimas taškas), „Home“ ir „End“ (pirmasis ir paskutinis taškas) arba „↑“ ir „↓“ (gretima kreivė kreivių sąraše).

Pasirinktojo taško koordinačių pakeitimas

Laikyti nuspaudus „Ctrl“ ir naudoti klavišus „↑“ ir „↓“ (ordinatės pakeitimas) arba „→“ ir „←“ (abscisės pakeitimas).

Pasirinktosios kreivės arba objektų grupės kopijavimas į atmintį

„Ctrl“ + „C“, pasirinkus kreivę, objektą arba objektų grupę

Kreivės arba objektų grupės sukūrimas iš mainų
srityje esančių duomenų

„Ctrl“ + „V“, kai nėra pasirinkta kreivė arba linija

Pasirinktosios kreivės arba pasirinktųjų objektų
iškirpimas (kopijavimas į mainų sritį ir pašalinimas)

„Ctrl“ + „X“, pasirinkus kreivę, objektą arba objektų grupę

Aktyviojo grafiko kopijavimas į mainų sritį grafiniais „bitmap“ ir „Windows metafile“ formatais

„Ctrl“ + „C“, kai nėra pasirinkta kreivė arba objektų grupė

Teksto redaktoriaus lango „Info“ atidarymas

„Ctrl“ + „T“, kai nėra pasirinkta kreivė arba linija

Projekto failo įrašymas (failo vardo plėtinys yra
.gxt)

„Ctrl“ + „S“, kai nėra pasirinkta kreivė arba linija
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13. Elementarioji duomenų analizė
Programa GraphiXT gali būti panaudota elementariai duomenų analizei ir netiesiniam
aproksimavimui. Šiame skyriuje aprašoma elementarioji analizė, o kitame skyriuje bus aprašytas netiesinis
aproksimavimas. Dabartinė programos versija (v1.21) gali atlikti šių tipų elementariąją analizę:
1) tiesinis aproksimavimas,
2) integravimas,
3) statistinė analizė.
Norint atlikti kurios nors kreivės duomenų elementariąją analizę, reikia atlikti meniu juostos komandą
„Duomenų analizė / Elementarioji analizė“, paskui atsidariusiame dialogo lange pasirinkti reikalingą
kreivę, užduoti x verčių intervalą bei kitas analizės nuostatas ir spustelėti mygtuką „Apskaičiuoti“
(spustelėjus mygtuką „Gerai“, analizė neatliekama, o analizės nuostatos yra išsaugomos ir dialogo langas
yra uždaromas). Tą patį dialogo langą galima atidaryti ir pasirinkus komandą „Kreivės duomenų analizė“
iš kontekstinio kreivės meniu, kuris atsidaro spustelėjus dešinįjį pelės mygtuką šalia kreivės arba virš jos
pavadinimo kreivių sąraše. Atlikus skaičiavimus, automatiškai atidaromas teksto langas „Info“, kuriame
pateikti skaičiavimo rezultatai (pvz., žr. 13.1 pav.). Be to, po tiesinio aproksimavimo automatiškai
sukuriama „laisvoji kreivė“, kuri atvaizduoja aproksimuojančią tiesinę arba eksponentinę funkciją (žr.
13.1 pav., punktyrinė kreivė). Uždarius langą „Info“, jo turinys nėra prarandamas. Langą „Info“ galima
atidaryti naudojant meniu juostos komandą „Langas / Atidaryti informacinį langą“. Į projekto failą (*.gxt)
yra įrašomas ir „Info“ lango turinys.

13.1. Tiesinis aproksimavimas
Atliekant tiesinį aproksimavimą, programa apskaičiuoja tiesės lygties
y=A+B⋅x
(13.1)
koeficientus A ir B ir jų paklaidas mažiausiųjų kvadratų metodu bei atvaizduoja atitinkamą tiesę.
Mažiausiųjų kvadratų metodo esmė yra tokia. Tarkime, turime matavimo duomenų rinkinį, kurį sudaro
argumento x vertės x1, x2, …, xn-1, xn ir atitinkamos funkcijos y(x) vertės; n yra matavimų skaičius.
Funkcijos vertes žymėsime y1, y2, …, yn. Teorinė y vertė, kuri atitinka duotąją argumento vertę xk, yra
nežinomųjų koeficientų A ir B funkcija (žr. (13.1)), todėl galima užrašyti y(xk) = y(xk; A,B) (k = 1, 2, …, n).

13.1 pav. Duomenų analizės nuostatų dialogo langas ir teksto redaktoriaus langas „Info“ su analizės rezultatais
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Koeficientų A ir B apskaičiavimo uždavinys formuluojamas tokiu būdu. Labiausiai tikėtinos yra tos
nežinomųjų koeficientų A ir B reikšmės, kurios atitinka reiškinio
n

F ( A, B ) ≡ ∑ ⎡⎣ y ( xk ; A, B ) − yk ⎤⎦

2

(13.2)

k =1

absoliutųjį minimumą. (13.2) reiškinys – tai teorinių verčių nuokrypių nuo išmatuotųjų verčių kvadratų
suma (iš čia – pavadinimas “mažiausiųjų kvadratų metodas”). Šis reiškinys visada turi minimumą, esant
tam tikroms tiksliai apibrėžtoms A ir B reikšmėms. Tačiau, net jeigu teorinės funkcijos y(x) pavidalas
tiksliai atitinka tikrąjį matuojamųjų dydžių y ir x sąryšį, šios optimalios A ir B reikšmės, kurios atitinka
kvadratų sumos F minimumą, nebūtinai sutampa su tikrosiomis A ir B reikšmėmis. Taip gali būti, pvz., dėl
matavimo paklaidų. Mažiausiųjų kvadratų metodu galima apskaičiuoti tik labiausiai tikėtinas koeficientų A
ir B reikšmes.
Viskas, kas anksčiau pasakyta apie mažiausiųjų kvadratų metodą, tinka ne vien tuo atveju, kai
teorinė funkcija y(x) yra tiesė. Nepriklausomai nuo šios funkcijos pavidalo ir nuo nežinomųjų koeficientų
skaičiaus, reikia minimizuoti (13.2) pavidalo reiškinį. Tačiau, kai y(x) yra tiesė, šį uždavinį galima išspręsti
analiziškai (t. y. A ir B galima išreikšti elementariomis formulėmis), o netiesinės funkcijos atveju šį
uždavinį galima išspręsti tik skaitmeniškai (nuosekliųjų artinių metodu, naudojant kompiuterį).
Jeigu y(x) yra tiesinė funkcija (13.1), tada kvadratų suma (13.2) yra tokio pavidalo:
n

n

n

n

n

n

k =1

k =1

k =1

k =1

k =1

k =1

F ( A, B ) ≡ ∑ ( A + Bxk − yk ) 2 = nA2 + B 2 ∑ xk2 + ∑ yk2 + 2 AB ∑ xk − 2 A∑ yk − 2 B ∑ xk yk .

(13.3)

Kaip žinoma iš matematinės analizės, kelių kintamųjų funkcijos minimumo taške jos dalinės išvestinės
visų kintamųjų atžvilgiu yra lygios nuliui. Prilyginus nuliui (13.3) reiškinio dalines išvestines A ir B
atžvilgiu, gaunama dviejų tiesinių algebrinių lygčių sistema, kurios nežinomieji yra koeficientai A ir B.
Šios lygčių sistemos sprendinys yra
n
⎛ n ⎞⎛ n
⎞
n∑ xk yk − ⎜ ∑ xk ⎟⎜ ∑ yk ⎟
⎝ k =1 ⎠⎝ k =1 ⎠ ;
(13.4)
B = k =1
2
n
n
⎛
⎞
n∑ xk2 − ⎜ ∑ xk ⎟
k =1
⎝ k =1 ⎠
n
1
B n
(13.5)
A = ∑ yk − ∑ xk .
n k =1
n k =1
Koeficientas B vadinamas tiesės krypties koeficientu arba tiesės „polinkiu“. Koeficientas A nusako y vertę,
kai x = 0. Koeficientų A ir B standartiniai nuokrypiai („paklaidos“) apskaičiuojami pagal formules

ΔA =

Fmin ⎛
x2 ⎞
⎜1 +
⎟,
n(n − 2) ⎝ Dx ⎠

(13.6)

Fmin
,
n(n − 2) Dx

(13.7)

ΔB =

čia Fmin yra mažiausioji kvadratų sumos (13.3) reikšmė (t. y. kvadratų suma, kai koeficientai B ir A yra
lygūs savo optimaliosioms reikšmėms (13.4) ir (13.5)), x yra argumento verčių vidurkis:
1 n
(13.8)
x = ∑ xk ,
n k =1
o Dx yra argumento verčių dispersija:
n

∑ xk2

1 n
(13.9)
( xk − x ) 2 = k =1 − x 2 .
∑
n k =1
n
Dialogo lange „Duomenų analizė“ yra nuostata „Aproksimuoti natūralųjį logaritmą“ (žr.
13.1 pav.). Pasirinkus šią nuostatą, programa (13.1) − (13.7) formulėse vietoj y naudoja ln(|y|), o
aproksimuojančioji kreivė yra eksponentinė funkcija (žr. punktyrinę liniją 13.1 pav.). Tokiu atveju
aproksimuojant naudojamos tik teigiamos arba tik neigiamos y vertės, priklausomai nuo to, kurių yra
daugiau aproksimavimo intervale.
Dx =
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13.2. Integravimas

y

Funkcijos integralą galima apskaičiuoti taikant tiesinį arba eksponentinį interpoliavimą. Šis
terminas nusako įsivaizduojamos linijos, kuri jungia gretimus kreivės taškus integruojant, pavidalą.
Tiesinio interpoliavimo metodą (taip pat vadinamą „trapecijų metodu“) iliustruoja 13.2 pav. ir 13.3 pav.
Šiuo atveju gretimi taškai jungiami tiesia linija y = A + B ⋅ x. Kaip matome 13.2 ir 13.3 pav., jeigu visame
integravimo intervale pointegralinė funkcija yra teigiama ir supertiesinė (t. y., didėjant x, jos išvestinė
didėja) arba neigiama ir subtiesinė (t. y., didėjant x, jos išvestinė mažėja), tada tikslesnio rezultato galima
tikėtis taikant eksponentinį interpoliavimą, kai gretimi taškai jungiami eksponentine linija
y = ±exp(A + B ⋅ x). Pastarasis metodas yra tiksliausias tada, kai pointegralinė funkcija yra artima
eksponentinei funkcijai, kuri artėja į nulį, kai x → +∞ (kaip 13.2 pav. ir 13.3 pav.), arba artėja į nulį, kai
x → −∞. Kitaip sakant, eksponentinis interpoliavimas yra tiksliausias tada, kai pointegralinės funkcijos
modulio logaritmo priklausomybė nuo x yra panaši į tiesinę priklausomybę. Jeigu pointegralinė funkcija
yra artima tiesei arba jeigu kai kuriose integravimo intervalo dalyse ji yra teigiama ir subtiesinė arba
neigiama ir supertiesinė, tada geriausia taikyti tiesinio interpoliavimo metodą. Pvz., kaip matome

0

x

13.2 pav. Tiesinis interpoliavimas: gretimi kreivės taškai sujungiami tiesia linija. Šiame pavyzdyje tiesinio
interpoliavimo būdu gautoji integralo vertė yra didesnė už tiksliąją vertę. Kadangi pointegralinė funkcija yra
teigiama ir supertiesinė (t. y. didėjant x vertei jos pirmoji išvestinė didėja), tai tikslesnio rezultato galima tikėtis
sujungiant gretimus taškus eksponentine kreive eA+Bx (šiame pavyzdyje B < 0)

x

y

0

13.3 pav. Tiesinis interpoliavimas: gretimi kreivės taškai sujungiami tiesia linija. Kadangi šiame pavyzdyje
pointegralinė funkcija yra neigiama, tai integralo vertė taip pat yra neigiama, o tiesinio interpoliavimo būdu gautojo
integralo modulis yra didesnis už tiksliojo integralo modulį. Kadangi pointegralinė funkcija yra neigiama ir
subtiesinė (t. y. didėjant x vertei jos pirmoji išvestinė mažėja), tai tikslesnio rezultato galima tikėtis sujungiant
gretimus taškus neigiama eksponentine kreive −eA+Bx (šiame pavyzdyje B < 0).
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y

x

0

13.4 pav. Tiesinis interpoliavimas (plona ištisinė linija) ir eksponentinis interpoliavimas (punktyrinė linija).
Kadangi pointegralinė funkcija yra teigiama ir subtiesinė (t. y. didėjant x vertei jos pirmoji išvestinė mažėja), tai
tikslesnis rezultatas gaunamas taikant tiesinio interpoliavimo metodą. Taikant eksponentinį interpoliavimą, paklaida
didėja didėjant gretimų y reikšmių santykiui (pvz., žr. du paskutinius taškus jungiančią punktyrinę liniją)

13.4 pav., jeigu funkcija yra teigiama ir subtiesinė, tada taikant eksponentinį interpoliavimą (punktyrinė
linija), integravimo paklaida yra didesnė negu taikant tiesinį interpoliavimą.
Interpoliuojant yra naudojami kreivės taškai, kurie priklauso integravimo intervalui, ir, jeigu reikia,
artimiausi taškai, kurie yra to intervalo išorėje (po vieną tašką iš kiekvienos pusės). Taikant eksponentinį
interpoliavimą, yra naudojamos tik teigiamos arba tik neigiamos y reikšmės, o jeigu integravimo intervale
yra abiejų ženklų y reikšmių, tada GraphiXT apskaičiuoja abu integralus – ir teigiamą, ir neigiamą.

13.3. Statistinė analizė
Tarkime, turime matavimo duomenų rinkinį, kurį sudaro argumento x vertės x1, x2, …, xn-1, xn ir
atitinkamos funkcijos y(x) vertės; n yra matavimų skaičius. Funkcijos vertes žymėsime y1, y2, …, yn.
Atliekant statistinę analizę, programa apskaičiuoja šiuos statistinius parametrus:
• suma ir vidurkis:
1 n
(13.10)
y = ∑ yk ,
n k =1
• dispersija:
1 n
1 ⎛ n 2
2
2⎞
Dy =
y
y
(13.11)
(
)
−
=
∑
⎜ ∑ yk − ny ⎟ ,
k
n − 1 k =1
n − 1 ⎝ k =1
⎠
• atskiro taško standartinis nuokrypis:
σ y = Dy ,
(13.12)

•

vidurkio standartinis nuokrypis:

σy =

•

σy

=

Dy

,
(13.13)
n
n
vidurkio bei atskiro taško 70 %, 95 % ir 99,8 % pasikliautinieji intervalai. Pasikliautinojo intervalo
pusplotis apskaičiuojamas dauginant vidurkio arba atskiro taško standartinį nuokrypį iš Stjudento
koeficiento tα,n, kuris atitinka duotąjį taškų skaičių n ir duotąją pasikliovimo tikimybę α (čia
α = 70 %, 95 % arba 99,8 %). Pasikliautinojo intervalo kraštai apskaičiuojami teigiant, kad
vidurkis atitinka to intervalo centrą. Taigi, vidurkio pasikliautinojo intervalo kraštai
apskaičiuojami pagal formulę
y± = y ± tα ,nσ y ,
(13.14a)
o atskiro taško pasikliautinojo intervalo kraštai – pagal formulę
y± = y ± tα ,nσ y .

(13.14b)

Programa gali apskaičiuoti ir analogiškus argumento verčių rinkinio x1, x2, …, xn statistinius parametrus.
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14. Netiesinis aproksimavimas
Norint atlikti netiesinį aproksimavimą, reikia pasirinkti meniu juostos komandą „Duomenų analizė
/ Netiesinis aproksimavimas“. Tada atsidaro netiesinio aproksimavimo dialogo langas, kurio pavyzdys
pateiktas 14.1 pav. Šiame lange galima pasirinkti aproksimavimo funkcijas (formules arba modelio
funkcijas), aproksimuojamus duomenų rinkinius (laisvąsias kreives arba modelio funkcijas),
optimizuojamus parametrus (globaliniai, lokaliniai ir modelio parametrai) ir aproksimavimo nuostatas.
Aproksimavimas pradedamas spustelėjus šio dialogo lango mygtuką „Pradėti aproksimuoti“.

14.1 pav. Netiesinio aproksimavimo dialogo lango pavyzdys

Prieš aprašant netiesinio aproksimavimo tvarką, kai yra naudojama programa GraphiXT, toliau yra
pateiktos bendros teorinės žinios apie netiesinį aproksimavimą.

14.1. Netiesinio aproksimavimo teorijos elementai
14.1.1. Vartojama terminologija ir uždavinio formuluotė
Toliau aprašytas tik dviejų kintamųjų atvejis – vieno nepriklausomojo (x) ir vieno priklausomojo
(y). Eksperimentiškai kontroliuojamas kintamasis x (pvz., iš anksto žinomas plokštelės storis) bus
vadinamas nepriklausomuoju kintamuoju, o išmatuotasis dydis (pvz., pro plokštelę praėjusios
spinduliuotės intensyvumas) bus vadinamas sistemos atsaku. Modelis – tai funkcija y(x), kuri leidžia
teoriškai numatyti kiekvieno atsako vertę yk = y(xk) (k = 1, 2, …, n), kai yra žinomos visų parametrų
vertės pi (i = 1, 2, …, m); čia n žymi matavimų skaičių, o m – parametrų skaičių. Matavimo duomenys – tai
nepriklausomojo kintamojo verčių xk ir atitinkamų išmatuotųjų atsakų vk rinkinys. k-tojo teorinio atsako ir
atitinkamo išmatuotojo atsako skirtumas yk − vk vadinamas k-tuoju nuokrypiu. Kalbant apie netiesinį
aproksimavimą, parametrų rinkinį patogiau įsivaizduoti kaip vieno stulpelio ir m eilučių matricą, kurią
sudaro parametrų vertės pi (i = 1, 2, …, m). Šis skaičių stulpelis vadinamas parametrų vektoriumi ir
žymimas p (toliau vektoriai bus žymimi storu pasvirusiu šriftu ir mažosiomis raidėmis). Teoriniai atsakai
(vadinasi, ir nuokrypiai) yra parametrų verčių funkcijos: yk = yk(p). Aproksimavimo tikslas – rasti tokį
optimalųjį parametrų vektorių p0, kuris atitinka mažiausią skirtumą tarp išmatuotųjų atsakų ir numatytųjų
(teorinių, apskaičiuotųjų) atsakų. Atitinkami nuokrypiai yk(p0) − vk vadinami liekamaisiais nuokrypiais.
Prieš aptariant aproksimavimo metodus, reikia tiksliai apibrėžti sąvoką „skirtumas tarp matavimo
duomenų ir teorinės kreivės“. Tai galima atlikti naudojant geometrinę analogiją. Jeigu įsivaizduotume
išmatuotų atsakų rinkinį kaip n-matės Euklido erdvės tašką v, kurio Dekarto koordinatės yra vk (k = 1, 2,
…, n), o teorinių atsakų rinkinį – kaip tos pačios erdvės tašką y, kurio koordinatės yra yk (k = 1, 2, …, n),
tada atstumas tarp šių taškų lygus F , kur
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n

F ≡ ∑ [ yk ( p) − vk ] .
2

(14.1.1)

k =1

Dydis F vadinamas nuokrypių kvadratų suma arba tiesiog kvadratų suma ir vartojamas kaip
aproksimacijos „gerumo“ kriterijus. Aproksimacija yra tuo geresnė, kuo mažesnis F, t. y. kuo mažesnis
„atstumas“ F . Aproksimacija yra optimali, jeigu F pasiekė savo mažiausią reikšmę F0 ≡ F(p0).
Šis optimaliosios aproksimacijos principas yra vadinamas mažiausiųjų kvadratų principu.
14.1.2. Svorinių daugiklių pasirinkimas
Aproksimacijos gerumo kriterijaus vaidmenį gali atlikti ir santykinių nuokrypių kvadratų suma.
T. y. kvadratų sumą F galima apibrėžti ir šitaip:
2

⎡ y ( p) − vk ⎤
F ≡ ∑⎢ k
⎥ .
vk
k =1 ⎣
⎦
Bendriausiu atveju kvadratų suma F išreiškiama taip:
n

n

F ≡ ∑ wk2 [ yk ( p) − vk ] .
2

(14.1.2)

(14.1.3)

k =1

(14.1.1) atitinka wk = 1, o (14.1.2) atitinka wk = 1 / v k. Daugiklis wk2 (k = 1, 2, … n) prieš k-tąjį nuokrypio
kvadratą vadinamas to nuokrypio kvadrato svoriniu daugikliu. Daugiklį wk, t. y. kvadratinę šaknį iš nuokrypio kvadrato svorinio daugiklio, vadinsime nuokrypio daugikliu (be žodžių „kvadrato“ ir „svorinis“).
Siekiant kuo pilniau panaudoti matavimo duomenis, svorinius daugiklius reikia parinkti taip, kad
visų eksperimentinių taškų indėlis į F0 reikšmę būtų apytiksliai vienodas. Kadangi, tinkamai parinkus
aproksimavimo modelį, eksperimentinio taško vidutinis kvadratinis nuokrypis nuo optimaliosios teorinės
kreivės apytiksliai nusako jo matavimo paklaidą, tai nuokrypių daugiklius geriausia parinkti taip, kad jie
būtų atvirkščiai proporcingi taškų paklaidoms. Pvz., tarkime, kad, kintant nepriklausomajam kintamajam
nuo minimalios iki maksimalios vertės, matuojamasis dydis sumažėja 100 kartų, o jo santykinė paklaida
beveik nekinta (t. y. kiekvieno taško absoliutinė paklaida vidutiniškai proporcinga matavimo rezultatui).
Pasirinkus nuokrypio daugiklio reikšmę wk = 1, pagrindinį indėlį į F reikšmę įneš tie taškai, kurių
absoliutinė paklaida yra didžiausia, t. y. šiame pavyzdyje – tie, kurie atitinka mažas nepriklausomojo
kintamojo vertes. Taškai, kurių absoliutinė paklaida yra daug mažesnė (šiame pavyzdyje – tie, kurie
atitinka dideles nepriklausomojo kintamojo vertes) turės mažą įtaką F reikšmei, t. y. net dideli santykiniai
šių taškų pokyčiai, kurie eile arba daugiau viršija jų matavimo paklaidą, neturės žymios įtakos
optimaliosioms parametrų vertėms. Tuo pačiu šie taškai praktiškai „išmetami“ iš aproksimuojamų
duomenų. Vadinasi, šiame pavyzdyje geriausia naudoti wk = 1 / vk, nes tada kvadratų sumós dėmenų
reikšmės yra apytiksliai vienodos. Taigi, optimalus F skaičiavimo būdas priklauso nuo to, kaip
matuojamojo dydžio paklaida susijusi su matavimo rezultatu. Jeigu eksperimentinio taško absoliutinė
paklaida yra konstanta, tada kvadratų sumą geriausia skaičiuoti pagal (14.1.1) formulę, o jeigu ši paklaida
proporcinga matavimo rezultatui, tada – pagal (14.1.2) formulę.
Jeigu matuojamasis dydis yra pasiskirstęs pagal Puasono skirstinį (pvz., atomų branduolių skilimo
metu išspinduliuotų dalelių skaičius), tada optimalioji nuokrypio daugiklio wk vertė yra 1/ vk . Taip yra
todėl, kad Puasono skirstinio atveju kiekvieno taško standartinis nuokrypis nuo atitinkamo statistinio
vidurkio lygus šakniai iš pastarojo vidurkio. Šiuo atveju kvadratų suma lygi
2
n
yk ( p) − vk ]
[
F ≡∑
.
(14.1.4)
vk
k =1
Kai dalis eksperimentinių atsakų vk yra lygūs nuliui, F negalima skaičiuoti pagal (14.1.2) arba
(14.1.4), nes tada kai kurie sumos dėmenys turi nulį vardiklyje. Tokiu atveju (14.1.2) arba (14.1.4) reiškinyje galima pridėti mažą pastovų dėmenį prie νk arba galima naudoti kvadratų sumos išraišką (14.1.1).
14.2 pav. iliustruoja svorinių daugiklių pasirinkimo įtaką aproksimavimo rezultatams, esant
didelėms statistinėms matavimo duomenų fliuktuacijoms. Kaip matyti šiame pavyzdyje, tinkamai parinkus
svorinius daugiklius, galima padidinti aproksimavimo tikslumą.
Aproksimavimo rezultatai yra tiksliausi tada, kai nuokrypių daugikliai yra lygūs atvirkštiniams
atsakų standartiniams nuokrypiams. Atitinkama kvadratų suma yra lygi
2

n ⎡
y ( p) − vk ⎤
F ≡ ∑⎢ k
⎥ ,
σk
k =1 ⎣
⎦
čia σk yra k-tojo išmatuotojo atsako standartinis nuokrypis.

(14.1.5)
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Modelis: Δn = A·exp(-λ1t) + B·exp(-λ2t)
Modelis: ΔN = A ∙ exp(−λ1t) + B ∙ exp(−λ2t)
Netiesinio aproksimavimo rezultatai:
Netiesinio aproksimavimo rezultatai:
-1
A = 124 ± 11, λ = (0.0318 ± 0.0048) s ,
A = 124 ± 11; λ1 =1 (0,0318 ± 0,0048) s−1; -1
B = 40.0 ± 6.9, λ = (0.00553 ± 0.00056) s .
B = 40,0 ± 6,9; λ2 =2 (0,00553 ± 0,00056) s−1.
Tiksliosios parametrų vertės:
Tiksliosios parametrų vertės:
-1
-1
s , B = 40, λ = 0.00481 s .
A = 100, λ1 = 0.0284
A = 100; λ1 = 0,0284
s−1; B = 40; λ2 =2 0,00481 s−1.
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14.2 pav. Sidabro izotopų 108Ag ir 110Ag mišinio radioaktyviojo skilimo kreivė. Ištisinė linija – tai optimalioji
teorinė kreivė (modelio formulė kartu su optimaliosiomis parametrų vertėmis ir jų paklaidomis yra pateiktos
grafiko viršuje). Ši kreivė gauta, minimizuojant statistinę kvadratų sumą (14.1.4). Punktyrinės linijos nusako
optimaliąsias teorines kreives, kurios gautos, naudojant kitokias kvadratų sumos išraiškas:
1 – absoliutinio nuokrypio minimizavimas (kvadratų suma (14.1.1)). Parametrų vertės:
A = 121 ± 8; λ1 = (0,0365 ± 0,0040) s-1; B = 47,9 ± 7,4; λ2 = (0,00572 ± 0,00073) s-1;
2 – santykinio nuokrypio minimizavimas (kvadratų suma (14.1.2)). Parametrų vertės:
A = 114 ± 32; λ1 = (0,0228 ± 0,0067) s-1; B = 27,9 ± 9,5; λ2 = (0,00508 ± 0,00080) s-1.

Kvadratų suma, kurios svoriniai daugikliai lygūs wk2 = 1/ σ k2 (t. y. reiškinys (14.1.5)) yra žymima
χ2 („χ“ yra graikų abėcėlės raidė „chi“) ir vadinama „chi kvadratu“.
Aproksimuojamų taškų skaičiaus ir optimizuojamų parametrų skaičiaus skirtumas n − m
vadinamas laisvės laipsnių skaičiumi. Iš tolesnio aptarimo bus aišku, kad įvertinant aproksimacijos
kokybę vietoj F patogiau vartoti kvadratų sumos ir laisvės laipsnių skaičiaus santykį, kurį žymėsime F‘:
F
F′ ≡
.
(14.1.6)
n−m
Šį dydį vadinsime „redukuotąja kvadratų suma“. (14.1.6) reiškinyje F yra bendroji kvadratų suma (14.1.3).
T. y. F‘ apibrėžtyje (14.1.6) nėra taikomi jokie reikalavimai svoriniams daugikliams ((14.1.6) formulėje
vietoj F galima rašyti bet kurią iš minėtųjų kvadratų sumų (14.1.1) – (14.1.5)).
14.1.3. Mažiausiųjų kvadratų principo matematinė formuluotė
Kadangi funkcijos minimumo taške jos dalinės išvestinės visų argumentų atžvilgiu lygios nuliui,
tai kvadratų sumos F(p0) minimumo sąlygą galima užrašyti šitaip:
∂F
=0
(i = 1, 2,..., m) .
(14.1.7)
∂pi
Įrašę F išraišką (14.1.3) į (14.1.7), gauname normaliąją lygčių sistemą:
n
∂y
(14.1.8)
∑ wk2 ⎡⎣ yk ( p ) − vk ⎤⎦ ∂pk = 0 (i = 1, 2, …, m).
k =1
i
Tai yra m lygčių sistema atžvilgiu m optimaliųjų parametrų verčių. Ši lygčių sistema – tai mažiausiųjų
kvadratų principo matematinė formuluotė.
Jeigu teoriniai atsakai yk(p) netiesiškai priklauso nuo p, tada ir (14.1.8) lygtys yra netiesinės. Tada
dažniausiai būna neįmanoma išspręsti jas analiziškai ir naudojamas iteracinis sprendimo metodas: pasirenkamas pradinis parametrų vektoriaus artinys, o paskui žingsnis po žingsnio artėjama prie optimaliojo
parametrų vektoriaus. Vienas toks žingsnis vadinamas iteracija. Įvairūs aproksimavimo metodai skiriasi
tuo, kokiu būdu kiekvienoje iteracijoje skaičiuojamas kitas parametrų vektoriaus artinys. Pasirinktasis metodas gali turėti įtakos aproksimavimo trukmei ir pilnutiniam iteracijų skaičiui. Tačiau galutinis rezultatas
(p0) nuo to nepriklauso (išskyrus tą atvejį, kai funkcija F(p) turi daugiau negu vieną minimumą).
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14.1.4. Parametrų pasikliautinieji intervalai
Tarkime, turime vieną eksperimentinių taškų rinkinį ir labai daug optimaliųjų teorinių kreivių,
kurios buvo gautos, daug kartų pakartojus tuos pačius matavimus tomis pačiomis sąlygomis ir kiekvieną
rezultatų rinkinį aproksimavus duotuoju modeliu y(x), kuris teisingai nusako kintamųjų x ir y sąryšį. Nors
visi matavimai atlikti vienodomis sąlygomis, tačiau dėl atsitiktinių matavimo paklaidų optimaliosios
kreivės, atitinkančios kiekvieną rezultatų rinkinį, bus skirtingos. Jeigu kiekvienai kreivei apskaičiuotume
kvadratų sumą, naudodami duotąjį eksperimentinių taškų rinkinį, tada pastebėtume, kad didžioji dalis
gautųjų kvadratų sumos reikšmių priklauso F0′ pločio intervalui
(14.1.9)
F0 ≤ F ( p) ≤ F0 + F0′ ,
čia F0 ir F0′ yra kvadratų sumós F ir redukuotosios kvadratų sumos F‘ optimalios reikšmės, atitinkančios
duotąjį matavimo duomenų rinkinį. Pasinaudojus F‘ išraiška (14.1.6), galima užrašyti:
F0′ ≡

F0
.
n−m

(14.1.10)

Kaip bus parodyta toliau, (14.1.9) nelygybė nusako m-mačio elipsoido formos sritį, kurios centras yra taške
p = p0 (šis taškas nusako duotojo duomenų rinkinio aproksimavimo rezultatus). Jeigu matavimo paklaidos
atitinka Gauso skirstinį, tada to elipsoido projekcija į kiekvieno parametro verčių ašį nusako to parametro
68,3% pasikliautinąjį intervalą. Žinant dydį F0′ , šio intervalo plotį galima apskaičiuoti šitaip:
Funkcija F(p) išskleidžiama Teiloro eilute taško p0 aplinkoje ir atmetami visi aukštesnės negu
antros eilės dėmenys. Taikant matricų algebros reiškinių užrašymo taisykles, šis skleidinys yra
(14.1.11)
F ( p0 + s ) = F0 + s T ⋅ G ⋅ s ,
s ≡ p − p0 ,
(14.1.12)
čia sT yra transponuotas vektorius s (t. y. skaičių eilutė, kurią sudaro tie patys skaičiai, kaip ir stulpelį s), o
G yra funkcijos F(p) antrosios eilės dalinių išvestinių taške p0, padaugintų iš 1/2, matrica. Ji yra simetrinė,
o jos elementai yra
Gij =

1 ∂2 F
2 ∂pi ∂p j

(i, j = 1, 2, …, m).

(14.1.13)

p = p0

Įrašę F(p0 + s) išraišką (14.1.11) į (14.1.9) nelygybę (vietoj F(p)), gauname:
(14.1.14)
s T ⋅ G ⋅ s ≤ F0′ .
Taškai p, kurie atitinka šią sąlygą, yra viduje m-mačio elipsoido, kurio centras yra taške p = p0 ir kurio
projekcija į i-tojo parametro ašį yra atkarpa
p0, i − si ≤ pi ≤ p0, i + si
(i = 1, 2, …, m),
(14.1.15)
čia p0, i yra i-tojo parametro optimalioji vertė (t. y. taško p0 projekcija į pi ašį), o
(i = 1, 2, …, m).
(14.1.16)
si = || G −1 ||ii F0′ = || G −1 ||ii F0 /(n − m)
Čia ||G−1||ii (i = 1, 2, …, m) yra atvirkštinės matricos G−1 diagonaliniai elementai (matrica G−1 vadinama
dispersijų ir kovariacijų matrica). Dydis si (i = 1, 2, …, m) nusako i-tojo parametro optimaliosios vertės
standartinį nuokrypį (parametro „paklaidą“). Jeigu skirtingų taškų matavimo paklaidos yra nepriklausomos
ir atitinka Gauso skirstinį, tada kiekvieno parametro statistinis skirstinys taip pat yra Gauso skirstinys,
todėl galima teigti, kad egzistuoja 68,3 % tikimybė, jog duotojo parametro tikslioji vertė (statistinis
vidurkis) priklauso intervalui (14.1.15), 95,4% tikimybė, kad ši vertė priklauso intervalui
p0, i − 2si ≤ pi ≤ p0, i + 2si, ir 99,7% tikimybė, kad tikslioji vertė priklauso intervalui
p0, i − 3si ≤ pi ≤ p0, i + 3si. Taigi, si yra i-tojo parametro 68,3 % pasikliautinojo intervalo pusplotis.
Jeigu yra iš anksto žinoma kiekvieno išmatuoto atsako yk atsitiktinė paklaida σk (standartinis
nuokrypis), tada patartina kiekvieną nuokrypio daugiklį wk (14.1.3) reiškinyje prilyginti 1 / σk. Jeigu visų
atsakų paklaidos būtų nepriklausomos ir pasiskirsčiusios pagal Gauso skirstinį, tada šitaip apskaičiuotos
(14.1.3) sumos kiekvieno dėmens statistinis vidurkis (daugelio lygiaverčių aproksimacijų atžvilgiu) būtų
lygus (n – m) / n, tos sumos reikšmės F0 statistinis vidurkis būtų lygus n − m, o F0′ reikšmės (14.1.10)
statistinis vidurkis būtų lygus 1. Šiuo atveju, neribotai didėjant aproksimuojamų atsakų skaičiui n, duotąjį
matavimo duomenų rinkinį atitinkanti F0 reikšmė artėtų į n, o atitinkama F0′ reikšmė artėtų į 1. Tačiau
dažnai aproksimuojamų taškų skaičius būna pernelyg mažas, kad empiriškai pasireikštų minėtasis statistinis dėsningumas. Todėl apskaičiuotoji F0′ reikšmė gali pastebimai skirtis nuo 1. Kai n yra mažas, tada F0′
dažniausiai būna mažesnis už 1. Atitinkamai ir parametrų pasikliautinieji intervalai (14.1.16) yra mažesni
už tikrąsias vertes. Šiuo atveju patikimesnės si vertės gaunamos įrašius į (14.1.16) formulę vietoj F0′
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vienetą. Taigi, kai nuokrypių daugikliai wk yra lygūs atvirkštiniams atsakų standartiniams nuokrypiams,
parametrų 68,3 % pasikliautinųjų intervalų puspločius reikia skaičiuoti pagal formulę
si = || G −1 ||ii
(i = 1, 2, …, m).
(14.1.17)
Parametrų pasikliautinųjų intervalų puspločių išraiškos (14.1.16) ir (14.1.17) galioja tik tada, kai:
1) teorinis modelis teisingai nusako kintamųjų x ir y sąryšį,
2) išmatuotųjų atsakų paklaidos yra nepriklausomos ir pasiskirsčiusios pagal Gauso skirstinį.
Tada (14.1.16) išraiška tinka bet kokiems svoriniams daugikliams (su sąlyga, kad regimasis išmatuotųjų
atsakų „išsibarstymas“ apie teorinius atsakus atitinka tikrąsias išmatuotųjų atsakų statistines savybes), o
(14.1.17) išraiška tinka tada, kai svoriniai daugikliai lygūs wk2 = 1/ σ k2 , kur σk yra k-tojo atsako standartinis
nuokrypis (atitinkama kvadratų sumos išraiška yra (14.1.5)). Minėtąsias sąlygas vadinsime „standartinėmis
sąlygomis“. Jeigu yra naudojama kvadratų suma (14.1.5), tada prie standartinių sąlygų reikia prijungti ir
šią sąlygą:
3) standartinių nuokrypių σk reikšmės, kurios buvo naudojamos apskaičiuojant svorinius
daugiklius wk, yra teisingos.
Tačiau dažnai nėra iš anksto žinoma, ar iš tikro galioja šios sąlygos. Pvz., teorinis modelis gali tik apytiksliai atspindėti tikrąjį kintamųjų x ir y sąryšį. Tada skirtumai tarp matavimo duomenų ir aproksimavimo rezultatų nėra grynai atsitiktiniai. Tai gali pasireikšti, pvz., tuo, kad kai kuriuose nepriklausomojo kintamojo
x reikšmių intervaluose optimalioji teorinė kreivė visada yra virš išmatuotosios kreivės, o kituose intervaluose visada yra žemiau išmatuotosios kreivės. Tokiais atvejais ir optimaliosios parametrų vertės, ir jų apskaičiuotieji pasikliautinieji intervalai netenka prasmės. Norint nustatyti, ar galima remtis prielaida, kad
teorinis modelis yra teisingas, reikia apskaičiuoti tikimybę gauti F0 reikšmę, kuri neviršija tos, kuri buvo
gauta aproksimuojant, kai galioja standartinės sąlygos (t. y. kai visi skirtumai tarp optimaliosios teorinės
kreivės ir matavimo duomenų atsiranda vien dėl atsitiktinių matavimo paklaidų, kurios pasiskirsčiusios
pagal Gauso skirstinį). Šią tikimybę lengviausia apskaičiuoti tada, kai svoriniai daugikliai lygūs wk2 = 1/ σ k2 ,

t. y. kai F ≡ χ2, o F0 ≡ χ02 . Tada, galiojant standartinėms sąlygoms, dydžio F0 ≡ χ 02 statistinis skirstinys yra
tiksliai apibrėžto pavidalo ir priklauso tik nuo laisvės laipsnių skaičiaus n − m. Tas skirstinys vadinamas
χ2 skirstiniu. Laisvės laipsnių skaičių žymėsime „df“ (angl. „degrees of freedom“: „laisvės laipsniai“):
(14.1.18)
df ≡ n − m,
o tikimybę gauti χ 02 reikšmę, kuri neviršija tos, kuri buvo gauta aproksimuojant, kai galioja standartinės
sąlygos, žymėsime P( χ 02 | df ) . Tą tikimybę galima apytiksliai išreikšti šitaip:
2

χ0 / 2
⎛ df χ 2 ⎞
1
(df / 2) −1 − t
e dt ,
P( χ | df ) ≈ γ ⎜ , 0 ⎟ ≡
∫ t
2
2
(df
/
2)
Γ
⎝
⎠
0
2
0

(14.1.19)

čia γ yra nepilnoji gama funkcija, kurią apibrėžia (4.6) reiškinys. Apskaičiavus šią tikimybę, ji lyginama su
tam tikromis „kritinėmis“ vertėmis, kurių viena yra artima nuliui (pvz., 0,005), o kita artima vienetui (pvz.,
0,995). Jeigu P ( χ 02 | df ) < 0,005, tai reiškia, kad χ 02 reikšmė yra neįtikėtinai maža: jeigu galiotų
standartinės sąlygos, tada tokia maža reikšmė būtų gaunama rečiau negu vieną kartą iš dviejų šimtų. Jeigu
P ( χ 02 | df ) > 0,995, tai reiškia, kad χ 02 reikšmė yra neįtikėtinai didelė: jeigu galiotų standartinės sąlygos,
tada dažniau negu 199 kartus iš 200 būtų gaunama mažesnė reikšmė. Tokiais atvejais galima spėti, kad
bent viena iš standartinių sąlygų negalioja. Jeigu χ 02 reikšmė yra per didelė ir jeigu yra žinoma, kad galioja
antroji ir trečioji standartinės sąlygos, tada galima teigti, kad teorinis modelis yra neteisingas (t. y.
negalioja pirmoji standartinė sąlyga). Jeigu χ 02 reikšmė yra per maža, tai dažniausiai reiškia, kad
standartinių nuokrypių σk reikšmės, kurios buvo naudojamos apskaičiuojant nuokrypių daugiklius wk, yra
didesnės už tikruosius standartinius nuokrypius (t. y. negalioja trečioji standartinė sąlyga). Šiuo atveju
nieko negalima pasakyti apie modelio tinkamumą, nes nėra žinoma tikimybės P( χ 02 | df ) reikšmė, kuri būtų
gauta, jeigu būtų vartojami teisingi svoriniai daugikliai. Jeigu ta tikimybė yra tarp 0,005 ir 0,995 (t. y. nei
per maža, nei per didelė) ir jeigu yra žinoma, kad galioja antroji ir trečioji standartinės sąlygos, tada galima
spėti, kad ir pirmoji sąlyga galioja, t. y. kad teorinis modelis yra teisingas.
Minėtieji spėjimai su tam tikra tikimybe gali būti klaidingi. Pvz., išvada apie modelio tinkamumą
yra pagrįsta tik statistinėmis duomenų savybėmis: gali būti, kad modelis nėra tinkamas, tačiau
aproksimuojamų taškų skaičius yra per mažas arba atsitiktinės matavimo paklaidos yra daug didesnės už
nuokrypius, atsiradusius dėl modelio trūkumų, todėl tie trūkumai nėra matomi. Atlikus tikslesnius arba
ilgesnius matavimus, gali paaiškėti, kad modelis yra neteisingas. Yra galima ir priešinga situacija, kai
pagal aproksimavimo duomenis nusprendžiama, kad modelis nėra tinkamas, nors iš tikro jis yra teisingas.
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Taigi, įvertinant teorinio modelio tinkamumą netiesinio aproksimavimo metodu, yra galimos dviejų rūšių
klaidos. I rūšies klaida – tai teiginys, kad modelis yra neteisingas, kai iš tikro jis yra teisingas. II rūšies
klaida – tai teiginys, kad modelis yra teisingas, kai iš tikro jis yra neteisingas. Šių klaidų tikimybes lemia
minėtosios kritinės tikimybės. Pvz., jeigu kritinės tikimybės yra 0,005 ir 0,995, tada I rūšies klaidos
tikimybė yra 0,01 = 1 %. Tai reiškia, kad, jeigu galioja standartinės sąlygos, tada, daug kartų atlikus tuos
pačius matavimus tomis pačiomis sąlygomis ir kiekvieną matavimo duomenų rinkinį aproksimavus ta
pačia teorine funkcija, vidutiniškai tik vieną kartą iš šimto P( χ 02 | df ) nepriklausys intervalui [0,005,
0,995]. Taigi, kad sumažinti I rūšies klaidos tikimybę, reikia mažinti pirmąją kritinę tikimybę ir didinti
antrąją kritinę tikimybę. Tačiau, jeigu iš tikro teorinis modelis yra klaidingas, tada, plečiant minėtąjį
tikimybių intervalą, didėja II rūšies klaidos tikimybė, t. y. didėja tikimybė, kad bus klaidingai nuspręsta,
jog duotasis teorinis modelis yra teisingas. Vadinasi, pasirenkant kritines tikimybes, reikalingas tam tikras
kompromisas. Standartinės kritinių tikimybių vertės yra 0,005 ir 0,995 (I rūšies klaidos tikimybė lygi 1 %)
arba 0,025 ir 0,975 (I rūšies klaidos tikimybė lygi 5 %).
14.1.5. Levenberg-Marquardt metodas
Programoje GraphiXT yra taikomi du netiesinio aproksimavimo metodai – Levenberg-Marquardt
metodas (toliau – „LM metodas“) ir simpleksų metodas. LM metodas yra vienas iš efektyviausių ir dažniausiai taikomų netiesinio aproksimavimo metodų. Prieš aptariant šį metodą, apibrėšime kelis žymenis:

βi ≡ −

1 ∂F
,
2 ∂pi

α ij ≡

1 ∂2 F
,
2 ∂pi ∂p j

(14.1.20)

čia i ir j yra optimizuojamų parametrų numeriai (i, j = 1, 2, ..., m). Dydžių αij bendrąsias išraiškas galima
gauti diferencijuojant kvadratų sumos išraišką (14.1.3). Gautajame reiškinyje palikus tik pirmosios eilės
išvestines, gaunama ši apytikslė αij išraiška:
n

α ij = ∑ wk2
k =1

∂yk ∂yk
.
⋅
∂pi ∂p j

(14.1.21)

Nuo šiol dydžiai αij bus apibrėžimai (14.1.21) lygybe, o ne (14.1.20) lygybe. Taikant LM metodą, i-tojo
parametro pokytis kiekvienoje iteracijoje apskaičiuojamas taip. Visų pirma apskaičiuojami dydžiai βi ir αij,
paskui matricos ||αij|| elementai modifikuojami šitaip:
α ii′ ≡ α ii (1 + λ ),
(14.1.22)
α ij′ ≡ α ij (i ≠ j );
čia λ yra parametras, kuris valdo aproksimavimo eigą. Parametrų pokyčiai δpi (i = 1, ..., m) einamojoje
iteracijoje yra šios tiesinių lygčių sistemos sprendinys:
m

∑ α ij′ δ p j = βi

(i = 1, 2, ..., m)

(14.1.23)

j =1

Toliau yra aprašyti LM metodo žingsniai:
1)
2)
3)
4)

Apskaičiuojama nuokrypių kvadratų suma F(p), kuri atitinka pradines parametrų reikšmes.
Parametrui λ priskiriama reikšmė 0,001.
Apskaičiuojami dydžiai βi ir αij.
Apskaičiuojami dydžiai α ij′ ir išsprendžiama tiesinių lygčių sistema (14.1.23).

5) Apskaičiuojama nuokrypių kvadratų suma F(p + δp), kuri atitinka naująjį parametrų vektorių p + δp.
6) Jeigu F(p + δp) ≥ F(p), tada λ padidinamas 10 kartų ir grįžtama į 4 žingsnį.
7) Jeigu F(p + δp) < F(p), tada λ sumažinamas 10 kartų, parametrų vektorius ir kvadratų suma atnaujinami
(t. y. p ← p + δp ir F(p) ← F(p + δp)) ir grįžtama į 3 žingsnį.
Aproksimavimas baigiamas, kai kvadratų suma F nustoja mažėti arba kai visų parametrų pokyčiai tampa
mažesni už tam tikrą iš anksto pasirinktą ribinę reikšmę.
Kadangi, taikant LM metodą, kiekvienoje iteracijoje yra apskaičiuojamos kvadratų sumos dalinės
išvestinės parametrų atžvilgiu, tai aproksimavimo funkcijos turi būti glodžios – be trūkių ir lūžių.
14.1.6. Simpleksų metodas
Žodis „simpleksas“ reiškia m-matę geometrinę figūrą, kuri turi m + 1 viršūnių. Pvz., vienmatis
simpleksas yra atkarpa, dvimatis simpleksas yra trikampis, o trimatis – tetraedras. Taikant simpleksų
metodą (dar vadinamą Nelder-Mead metodu), yra sukonstruojamas simpleksas m-matėje optimizuojamų
parametrų erdvėje. Kiekvienoje iteracijoje tas simpleksas yra modifikuojamas taip, kad sumažėtų
nuokrypių kvadratų sumos reikšmė, atitinkanti kurią nors simplekso viršūnę. Taikant simpleksų metodą,
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Simpleksas iteracijos pradžioje

Fmax

Fmin

Atspindys

Atspindys ir ištempimas

14.3 pav. Galimos trimačio simplekso transformacijos vienos
iteracijos metu, kai yra optimizuojami trys parametrai.
Pradinis simpleksas yra pavaizduotas viršuje. Iteracijos metu
simpleksas gali būti transformuotas vienu iš keturių būdų:
(a) viršūnės, kurią atitinka didžiausia kvadratų suma (Fmax),
atspindys priešingoje simplekso sienoje, (b) atspindys ir
ištempimas tolyn nuo viršūnės, kurią atitinka Fmax,
(c) suspaudimas, (d) proporcingas sumažinimas, nekeičiant
viršūnės, kurią atitinka mažiausia kvadratų suma Fmin
Šis paveikslas iš knygos Press W. H., Teukolsky S. A.,
Vetterling W. T., Flannery B. P. Numerical Recipes in C
(1997).

Suspaudimas

Proporcingas sumažinimas

Fmin

aproksimavimo metu nėra naudojamos išvestinės parametrų atžvilgiu. Todėl reikalavimų aproksimavimo
funkcijoms yra mažiau, negu LM metodo atveju (pvz., jos nebūtinai turi būti glodžios). Tačiau, kai
aproksimavimo funkcijos yra glodžios, simpleksų metodas yra daug lėtesnis negu LM metodas. Galimos
trimačio simplekso transformacijos (kai yra optimizuojami trys parametrai) yra pavaizduotos 14.3 pav.
Vienas iš simpleksų metodo variantų, kuris taikomas programoje GraphiXT, yra toks 1:
1) Kvadratų sumos F vertės, atitinkančios kiekvieną simplekso viršūnę, išdėstomos didėjimo tvarka:
Fmin = F ( p1 ) ≤ F ( p2 ) ≤ ... ≤ F ( pm +1 ) = Fmax ,
(14.1.24)
čia apatiniai indeksai prie „p“ yra simplekso viršūnių numeriai.

2) Apskaičiuojama visų viršūnių išskyrus pm+1 centroidė, t. y. aritmetinis vidurkis p :
p=

1 m
∑ pi .
m i =1

(14.1.25)

3) Viršūnė pm+1 atspindima priešingoje simplekso sienoje, išilgai tiesės, kuri eina per tašką p (žr. 14.3a pav.):
pr = p + α ( p − pm +1 )
(14.1.26)
(programoje GraphiXT naudojama atspindžio koeficiento reikšmė α = 1). Jeigu
F ( p1 ) ≤ F ( pr ) < F ( pm ) ,
(14.1.27)
tada simpleksas atnaujinamas pakeičiant simplekso viršūnę pm+1 tašku pr ir grįžtama į 1 žingsnį.
Priešingu atveju tikrinama nelygybė
F ( pr ) < F ( p1 ) .
(14.1.28)
Jeigu ši nelygybė yra teisinga, tada pereinama prie 4 žingsnio, o jeigu ne – prie 5 žingsnio.
4) Simpleksas ištempiamas atspindžio kryptimi (žr. 14.3b pav.):
pe = p + γ ( p − pm +1 )
(programoje GraphiXT naudojama ištempimo koeficiento reikšmė γ = 2). Jeigu
1

Šis simpleksų algoritmas aprašytas tinklalapyje http://en.wikipedia.org/wiki/Nelder-Mead_method .
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(14.1.29)

F ( pe ) < F ( pr ) ,
(14.1.30)
tada simpleksas atnaujinamas pakeičiant simplekso viršūnę pm+1 tašku pe. Priešingu atveju simplekso
viršūnė pm+1 pakeičiama atspindžio tašku pr. Grįžtama į 1 žingsnį.
5) Simpleksas suspaudžiamas išilgai linijos, kuri jungia taškus pm+1 ir p (žr. 14.3c pav.):
pc = pm +1 + η ( p − pm +1 )
(14.1.31)
(programoje GraphiXT naudojama suspaudimo koeficiento reikšmė η = 0,5). Jeigu
F ( pc ) < F ( pm +1 ) ,
(14.1.32)
tada simpleksas atnaujinamas pakeičiant simplekso viršūnę pm+1 tašku pc ir grįžtama į 1 žingsnį.
Priešingu atveju pereinama prie 6 žingsnio.
6) Simpleksas proporcingai sumažinamas priartinant jo viršūnes p2, p3,..., pm+1 prie viršūnės p1 (žr.
14.3d pav.):
pi = p1 + σ ( pi − p1 )
(i = 2, 3, ..., m + 1)
(14.1.33)
(programoje GraphiXT naudojama sumažinimo koeficiento reikšmė σ = 0,5). Grįžtama į 1 žingsnį.
Aproksimavimas baigiamas, kai simplekso matmenys sumažėja tiek, kad kvadratų sumos reikšmių,
atitinkančių skirtingas simplekso viršūnes, skirtumai tampa mažesni už tam tikrą iš anksto pasirinktą ribinę
reikšmę, arba kai simplekso matmenys (t. y. skirtingas viršūnes atitinkančių parametrų verčių skirtumai)
tampa mažesni už tam tikrą mažą reikšmę.

14.2. Netiesinis aproksimavimas naudojant programą GraphiXT
14.2.1. Aproksimavimo funkcijų apibrėžimas
Pasirinkus meniu juostos komandą „Duomenų analizė / Netiesinis aproksimavimas“, atsidaro netiesinio aproksimavimo dialogo langas. Jo pavyzdys pateiktas 14.1 pav. Pirmą kartą atidarius šį langą, jis
yra tuščias (nėra apibrėžti nei aproksimavimo funkcijos, nei aproksimuojami duomenys, nei optimizuojami
parametrai). Tada visų pirma reikia apibrėžti aproksimavimo funkciją, kurios parametrai bus optimizuojami. Tam reikia spustelėti mygtuką „Įterpti formulę“ (jeigu ketinama optimizuoti vartotojo apibrėžtos
formulės parametrus) arba „Įterpti modelio funkciją“ (jeigu ketinama optimizuoti fizikinės sistemos, kurią
modeliuoja įkeltas į atmintį GraphiXT priedas, parametrus, o aproksimuojami duomenys atitinka vieną
arba kelias tame priede apibrėžtas modelio funkcijas). Tada atsidaro projekto grafikų sąrašas, po kuriuo yra
formulių arba modelio funkcijų, pavaizduotų pasirinktame grafike, sąrašas. Formulių ir modelio funkcijų
pasirinkimo dialogo langų pavyzdžiai yra pavaizduoti atitinkamai 14.4a pav. ir 14.4b pav. Pasirinkus grafiką viršutiniame sąraše, apatinio sąrašo turinys yra atnaujinamas. Šiame sąraše yra tik tos formulės arba

(a)

(b)

14.4 pav. Aproksimavimo funkcijos pasirinkimo dialogo lango pavyzdžiai: (a) kai aproksimavimo funkcija yra
vartotojo apibrėžta formulė; (b) kai aproksimavimo funkcija yra modelio funkcija
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modelio funkcijos, kurios pavaizduotos pasirinktame grafike (nors, kaip minėta 3 skyriuje, modelio
funkcijos nėra susietos su jokiu grafiku, tačiau modelio funkcijos, kurios yra naudojamos kaip
aproksimavimo funkcijos, turi būti pavaizduotos grafikuose). Pasirinkus aproksimavimo funkciją, reikia
spustelėti funkcijų pasirinkimo dialogo lango mygtuką „Gerai“. Tada pasirinktosios funkcijos ir atitinkamo
grafiko pavadinimai pasirodo dialogo lango „Netiesinis aproksimavimas“ laukuose „Funkcija“ ir
„Grafikas“ (žr. 14.1 pav.). Norint įterpti daugiau aproksimavimo funkcijų, reikia pakartoti anksčiau
aprašytus žingsnius.
14.2.2. Optimizuojamų parametrų pasirinkimas ir parametrų nuostatos
Optimizuojamų parametrų vardai, reikšmės ir paklaidos yra pateikti dialogo lango „Netiesinis
aproksimavimas“ lentelėje „Optimizuojami parametrai“ (žr. 14.1 pav.). Šioje lentelėje yra penki stulpeliai:
1) „Vardas“ – optimizuojamų parametrų vardai,
2) „G/L/M“ – raidė „G“, „L“ arba „M“, kuri nusako optimizuojamo parametro rūšį – globalinis, lokalinis
arba modelio parametras (šios sąvokos paaiškintos 4.1 skirsnyje); po raidės „L“ būna nurodyti grafiko
ir formulės numeriai (žr. 14.1 pav.)
3) „Reikšmė“ – einamosios parametrų reikšmės,
4) „Opt.?“ – žymimasis laukelis, kuris yra pažymėtas, jeigu atitinkamas parametras yra optimizuojamas,
ir nepažymėtas priešingu atveju,
5) „Neapibrėžtumas“ – parametrų 68,3 % pasikliautinųjų intervalų puspločiai.
Kad užpildyti šiuos laukus, reikia spustelėti mygtuką „Naujas“, kuris yra po lentele „Optimizuojami
parametrai“. Tada atsidaro parametrų pasirinkimo dialogo langas, kurio pavyzdys pateiktas 14.5 pav.
Šiame lange yra trys sąrašai. Sąrašas „Lokaliniai pasirinktosios formulės parametrai“ yra matomas tik tada,
kai bent viena iš aproksimavimo funkcijų, kurios apibrėžtos lange „Netiesinis aproksimavimas“, yra
formulė, kurią atitinka vienas arba daugiau vartotojo apibrėžtų lokalinių parametrų. Kitų dviejų sąrašų
turinys nepriklauso nuo aproksimavimo funkcijų. Sąraše „Modelio parametrai“ yra ne tik modelio
parametrų vardai, bet ir trumpi jų prasmės paaiškinimai. Šis sąrašas yra matomas tik tada, kai į atmintį yra
įkeltas programos GraphiXT priedas, kuris sprendžia kinetikos lygtis (pvz., CarrierFunc.dll). Tuose
trijuose sąrašuose reikia pasirinkti optimizuojamus parametrus ir spustelėti mygtuką „Gerai“. Tada
pasirinktų parametrų vardai ir einamosios reikšmės yra atvaizduojami atitinkamuose lentelės
„Optimizuojami parametrai“ laukuose (žr. 14.1 pav.). Numatytoji parametro optimizavimo būsena yra
įjungta, t. y. žymimasis laukelis „Opt.?“ yra pažymėtas. Parametro einamąją reikšmę ir optimizavimo
būseną galima pakeisti tiesiog lentelėje „Optimizuojami parametrai“. Be to, pasirinkus parametrą dialogo
lange „Netiesinis aproksimavimas“ (t. y. spustelėjus kairįjį pelės mygtuką atitinkamoje eilutėje bet kuriame

14.5 pav. Parametrų pasirinkimo dialogo lango pavyzdys
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lentelės „Optimizuojami parametrai“ stulpelyje), atsiranda galimybė pakeisti jo rėžius bei išjungti arba
įjungti parametro normavimą. Šie dydžiai yra atvaizduojami laukų grupėje „Pasirinktasis parametras“, kuri
yra lango „Netiesinis aproksimavimas“ dešinėje (žr. 14.1 pav.). Jeigu laukas „Viršutinis rėžis“ arba
„Apatinis rėžis“ yra tuščias, tada pasirinktasis parametras nėra apribotas iš viršaus arba iš apačios.
Parametrų normavimas – tai parametrų transformacija, kuri sumažina optimizuojamų parametrų
reikšmių skirtumus. Kai optimizuojamų parametrų vertės skiriasi daugeliu eilių, tada nuokrypių kvadratų
sumos antrųjų dalinių išvestinių matricos elementai (14.1.13) taip pat skiriasi daugeliu eilių, o tai mažina
atvirkštinės matricos apskaičiavimo tikslumą (kai yra taikomas LM metodas, atvirkštinė matrica yra
apskaičiuojama kiekvienoje iteracijoje – sprendžiant (14.1.23) tiesinių lygčių sistemą; be to, atvirkštinės
matricos diagonaliniai elementai naudojami apskaičiuojant parametrų pasikliautinuosius intervalus).
Normavimo metodas priklauso nuo parametro rėžių:
1) Jeigu parametras nėra apribotas nei iš viršaus, nei iš apačios, tada parametras normuojamas dalijant
jį iš pradinės reikšmės modulio. Jeigu pradinė reikšmė lygi nuliui, tada parametras nėra
normuojamas (net jeigu yra pažymėtas laukelis „normuoti“).
2) Jeigu parametras yra apribotas iš vienos pusės, tada parametras yra normuojamas atimant rėžio
reikšmę iš parametro einamosios reikšmės ir paskui dalijant gautąjį skaičių iš to skirtumo pradinės
reikšmės modulio. Parametro pradinė reikšmė negali būti lygi rėžio reikšmei, todėl šiuo atveju nėra
galima dalyba iš nulio.
3) Jeigu parametras yra apribotas iš abiejų pusių, tada jis yra normuojamas atimant rėžių vidurkį iš
parametro einamosios reikšmės ir paskui dalijant gautąjį skaičių iš (0,5 × rėžių skirtumas), t. y. iš
parametro apibrėžties intervalo puspločio.
Taigi, jeigu parametras nėra apribotas arba yra apribotas tik iš vienos pusės, tada jo normuota pradinė
reikšmė yra lygi ±1. Jeigu parametras yra apribotas iš abiejų pusių, tada jo normuota pradinė reikšmė
visada yra didesnė už −1 ir mažesnė už +1, o normuotos rėžių reikšmės yra −1 ir +1.
14.2.3. Aproksimuojamų duomenų rinkinių apibrėžimas ir jų nuostatos
Aproksimuojamų duomenų rinkinių pavadinimai ir ribos yra rodomi dialogo lango „Netiesinis
aproksimavimas“ lentelėje „Aproksimuojami duomenų rinkiniai, kurie atitinka pasirinktąją aproksimavimo
funkciją“ (žr. 14.1 pav.). Norint apibrėžti naują aproksimuojamų duomenų rinkinį, reikia visų pirma
lentelėje „Naudojamos formulės ir modelio funkcijos“ pasirinkti aproksimavimo funkciją, kuri bus
naudojama aproksimuojant tuos duomenis (t. y. spustelėti kairįjį pelės mygtuką atitinkamoje tos lentelės
eilutėje), o paskui spustelėti mygtuką „Naujas duomenų rinkinys“, kuris yra po aproksimuojamų duomenų
rinkinių pavadinimais. Tada atsidaro aproksimuojamų duomenų rinkinio pasirinkimo dialogo langas, kurio
pavyzdys pateiktas 14.6 pav. Šiame lange yra du sąrašo laukai. Viršuje yra modelio funkcijų sąrašas, o
apačioje – laisvųjų kreivių sąrašas. Pastarajame sąraše yra tik laisvosios kreivės, kurios priklauso tam
pačiam grafikui, kaip ir pasirinktoji aproksimavimo funkcija. Modelio funkcijų sąraše yra visos modelio
f(t) funkcijos arba visos modelio f(x,t) funkcijos, priklausomai nuo grafiko tipo (aproksimuojamos modelio
funkcijos nebūtinai turi būti pavaizduotos grafikuose). Pasirinkus reikalingą funkciją viršutiniame arba
apatiniame sąraše (t. y. spustelėjus kairįjį pelės mygtuką ant atitinkamos eilutės), reikia spustelėti mygtuką
„Gerai“. Tada pasirinktojo duomenų rinkinio pavadinimas atsiranda dialogo lango „Netiesinis
aproksimavimas“ lauke „Pavadinimas“ (žr. 14.1 pav.). Laukuose, kurie yra lauko „Pavadinimas“ dešinėje,
yra aproksimavimo intervalo kraštai. Jeigu duotasis duomenų rinkinys yra f(t) tipo (modelio funkcija arba
laisvoji kreivė), tada yra du laukai „tMin“ ir „tMax“, kuriuose yra atitinkamai mažiausia ir didžiausia laiko
vertės. Jeigu duotasis duomenų rinkinys yra f(x,t) tipo (modelio funkcija) arba f(x) tipo (laisvoji kreivė),
tada yra keturi laukai „xMin“, „xMax“, „tMin“ ir „tMax“, kuriuose yra atitinkamai mažiausia ir didžiausia
koordinatės x vertės bei mažiausia ir didžiausia laiko vertės (žr. 14.1 pav.). Jeigu duotasis duomenų
rinkinys yra f(x) tipo laisvoji kreivė, tada tMin = tMax, nes toks duomenų rinkinys turi būti susietas su
viena laiko verte. Norint įterpti daugiau aproksimuojamų duomenų rinkinių, reikia pakartoti anksčiau
aprašytus žingsnius. Žymimasis laukelis „Naud.?“ yra naudojamas nurodant, ar duotasis duomenų rinkinys
(arba visi duomenų rinkiniai, atitinkantys duotąją aproksimavimo funkciją) turi būti naudojamas
aproksimuojant.
Apibrėžus naują duomenų rinkinį, jo aproksimavimo intervalas yra neribotas, t. y. apima visus to
duomenų rinkinio taškus. Šiuo atveju laukuose „xMin“, „xMax“, „tMin“ ir „tMax“ yra mažiausios ir
didžiausios koordinatės bei laiko vertės duotajame duomenų rinkinyje. Jeigu duomenų rinkinys yra f(x)
tipo laisvoji kreivė, tada jos laiko numatytoji vertė sutampa su grafiko einamuoju laiku. Aproksimavimo
intervalo kraštus bei f(x) tipo laisvųjų kreivių laikus galima pakeisti spustelėjus mygtuką „Duomenų
rinkinio nuostatos...“. Tada atsidaro duomenų rinkinio nuostatų dialogo langas, kurio pavyzdys pateiktas
14.7 pav. Toliau yra paaiškinti visi valdymo elementai, kurie yra šiame dialogo lange:
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14.6 pav. Aproksimuojamo duomenų rinkinio pasirinkimo dialogo lango pavyzdys
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• Lentelė, kuri yra šio dialogo lango viršuje, naudojama pasirenkant duomenų rinkinį. Norint pasirinkti
duomenų rinkinį, reikia spustelėti kairįjį pelės mygtuką atitinkamoje tos lentelės eilutėje. Pasirinkus
duomenų rinkinį, jo nuostatos automatiškai atvaizduojamos žemiau esančiuose laukuose.
• Valdymo elementai, kurie yra grupėje „Pasirinkto duomenų rinkinio aproksimavimo intervalas“,
apibrėžia grafiko, kurio vardas yra pasirinktoje stulpelio „Grafikas“ eilutėje, argumento verčių
intervalą, t. y. laiko t verčių intervalą, jeigu aproksimuojamas duomenų rinkinys yra f(t) tipo modelio
funkcija arba f(t) tipo laisvoji kreivė, ir koordinatės x verčių intervalą, jeigu duomenų rinkinys yra
f(x,t) tipo modelio funkcija arba f(x) tipo laisvoji kreivė. Jeigu yra pažymėtas kuris nors iš žymimųjų
laukelių „Visa kreivė“ arba „Aproks. intervalas sutampa su abscisių ašies intervalu“, tada minėtasis
intervalas nustatomas automatiškai. Jeigu nė vienas iš tų žymimųjų laukelių nėra pažymėtas, tada
aproksimavimo intervalo kraštai įvedami dviejuose teksto įvesties laukuose, kurie yra žemiau.
• Valdymo elementai, kurie yra grupėje „Laisvos kreivės f(x) laikas“, gali būti aktyvuoti tik tada, kai
pasirinktasis aproksimuojamas duomenų rinkinys yra f(x) tipo laisvoji kreivė. Tie valdymo elementai
apibrėžia laiko vertę, su kuria yra susiejamas pasirinktasis f(x) tipo duomenų rinkinys aproksimavimo
metu. Jeigu yra pažymėtas žymimasis laukelis „Grafiko einamasis laikas“, tada minėtasis laikas
nustatomas automatiškai. Jeigu tas laukelis nėra pažymėtas, tada to laiko vertę reikia įvesti teksto
įvesties lauke „t = “.
• Valdymo elementai, kurie yra grupėje „f(x,t) modelio funkcijos t verčių intervalas“, gali būti aktyvuoti
tik tada, kai pasirinktasis aproksimuojamas duomenų rinkinys yra f(x,t) tipo modelio funkcijos
duomenys. Tie valdymo elementai apibrėžia laiko intervalo kraštus (koordinatės intervalo kraštai
apibrėžiami naudojant anksčiau minėtus valdymo elementus). Jeigu yra pažymėtas kuris nors iš
žymimųjų laukelių „Visos t vertės“, „Šio grafiko t ašies intervalas“ arba „Šios f(t) funkcijos t verčių
intervalas“, tada laiko intervalas nustatomas automatiškai (pastaraisiais dviem atvejais dar reikia
pasirinkti grafiką arba f(t) tipo aproksimuojamą duomenų rinkinį atitinkamame pasirinkimo sąraše).
Jeigu nė vienas iš tų žymimųjų laukelių nėra pažymėtas, tada ribines laiko vertes reikia įvesti
dviejuose teksto įvesties laukuose, kurie yra šalia žymimojo laukelio „Visos t vertės“.
• Žemiau esanti trijų žymimųjų laukelių grupė naudojama tada, kai yra keli duomenų rinkiniai, kurių
aproksimavimo intervalai turi būti vienodi arba apskaičiuoti pagal tą pačią taisyklę. Tada, pažymėjus
kurį nors iš tų trijų laukelių, visų aproksimuojamų duomenų rinkinių, kurie atitinka šalia to laukelio
užrašytą sąlygą, aproksimavimo intervalai bus tokie patys kaip ir pasirinktojo duomenų rinkinio.
• Valdymo elementai, kurie yra grupėje „Pasirinkto duomenų rinkinio nuokrypių daugikliai“, apibrėžia
nuokrypių daugiklių, kurie (14.1.3) formulėje žymimi wk, apskaičiavimo taisyklę. Nuokrypių
daugikliai arba yra vienodi visiems pasirinktojo duomenų rinkinio taškams, arba apskaičiuojami pagal
tam tikrą formulę, arba apskaičiuojami naudojant specialų duomenų rinkinį. Yra galimos šios
pasirinktys:
1) pastovūs nuokrypių daugikliai:
1
wk = ,
e

(14.2.1)

kur e yra tam tikra teigiama konstanta;
2) nuokrypių daugikliai, kurie yra atvirkščiai proporcingi aproksimuojamos y vertės moduliui |vk| :
1
wk =
,
(14.2.2)
f ⋅ (| vk | +e)
čia f ir e yra tam tikros teigiamos konstantos (konstanta e gali būti lygi nuliui);
3) nuokrypių daugikliai, kurie yra atvirkščiai proporcingi kvadratinei šakniai iš aproksimuojamos y
vertės modulio |vk|:
1
wk =
,
(14.2.3)
f ⋅ | vk | +e

čia f ir e yra tam tikros teigiamos konstantos (viena iš jų gali būti lygi nuliui);
4) nuokrypių daugikliai, kurie yra atvirkštiniai kito duomenų rinkinio reikšmėms.
Keturi žymimieji laukeliai, kurie yra šios grupės kairiajame krašte, yra naudojami pasirenkant vieną iš
minėtų keturių nuokrypių daugiklių apskaičiavimo būdų. Jeigu yra pasirinktas vienas iš pirmųjų trijų
būdų, tada konstantų e ir f reikšmės įvedamos teksto įvesties laukuose „e = “ ir „f = “. Konstantą e
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galima apibrėžti dviem būdais: užduodant jos vertę arba užduodant jos vertės ir visų pasirinktojo
aproksimuojamo duomenų rinkinio y verčių modulių vidurkio 〈|y|〉 santykį. Pastaruoju atveju
programa konstantos e reikšmę apskaičiuoja šitaip: visų pirma apskaičiuojamas minėtas vidurkis 〈|y|〉,
o paskui jis dauginamas iš daugiklio, kurį užduoda vartotojas. Konstantos e apskaičiavimo būdas
pasirenkamas naudojant du žymimuosius laukelius, kurie yra šalia atitinkamų teksto įvesties laukų
(pvz., 14.7 pav. pavyzdyje naudojamas antrasis būdas su daugikliu 0,01). Jeigu yra pasirinktas
ketvirtasis nuokrypių daugiklių apskaičiavimo būdas, tada nuokrypių daugiklių apibrėžties rinkinys
turi būti pasirinktas iš sąrašo, kuris atsidaro spustelėjus mygtuką „Pasirinkti...“ (žr. 14.7 pav.). Tame
sąraše yra išvardytos visos laisvosios kreivės, formulės ir modelio funkcijos, kurios yra susietos su tuo
pačiu X reikšmių rinkiniu, kaip ir aproksimuojamas duomenų rinkinys. Pasirinkus duomenų rikinį iš
šio sąrašo, kiekvienas dėmuo nuokrypių kvadratų sumoje bus padalytas iš pasirinktojo duomenų
rinkinio atitinkamo elemento kvadrato. Pasirinktojo nuokrypių daliklių rinkinio vardas yra rodomas
teksto lauke „z =” (žr. 14.7 pav.).
Jeigu yra aproksimuojami keli duomenų rinkiniai, tada didžiausią įtaką optimaliosioms
parametrų vertėms turės tas duomenų rinkinys, kurio „dalis“ pilnutinėje nuokrypių kvadratų sumoje F
yra didžiausia. Jeigu visiems duomenų rinkiniams būtų taikomi vienodi nuokrypių daugikliai, o
skirtingų duomenų rinkinių y vertės skirtųsi keliomis didumo eilėmis, tada duomenų rinkiniai, kurių y
modulis yra mažas, galėtų neturėti beveik jokios įtakos optimaliosioms parametrų vertėms. Naudojant
nuokrypių daugiklius (14.2.2) arba (14.2.3), kvadratų sumos dėmenų, kurie atitinka skirtingus
duomenų rinkinius, vertės yra iš dalies suvienodinamos. Tuo pačiu suvienodinama visų naudojamų
duomenų rinkinių įtaka aproksimavimo rezultatams. Tačiau, jeigu skirtingi duomenų rinkiniai yra
sudaryti iš labai skirtingo taškų skaičiaus, tada didesnę įtaką aproksimavimo rezultatams turės
duomenų rinkiniai, kuriuos sudaro daugiau taškų. Norint pašalinti šį efektą, reikia pažymėti žymimąjį
laukelį „Kvadratų sumą dalyti iš taškų skaičiaus“. Tada nuokrypių kvadratų sumos dalis, kuri atitinka
pasirinktąjį duomenų rinkinį, bus papildomai dalijama iš tą rinkinį sudarančių taškų skaičiaus n. T. y.
nuokrypių daugiklių išraiškų (14.2.1) – (14.2.3) vardikliuose atsiras papildomas daugiklis n .
Du apatiniai žymimieji laukeliai naudojami tada, kai yra keli duomenų rinkiniai, kurių nuokrypių daugikliai turi būti apskaičiuojami vienodai. Tada, pažymėjus kurį nors iš tų dviejų laukelių,
visų aproksimuojamų duomenų rinkinių, kurie atitinka šalia to laukelio užrašytą sąlygą, nuokrypių
daugiklių apskaičiavimo nuostatos bus tokios pačios kaip ir pasirinktojo duomenų rinkinio. Pasirinkus
ketvirtąjį nuokrypių daugiklių apskaičiavimo būdą, tie du žymimieji laukeliai negali būti pažymėti.
14.2.4. Bendros netiesinio aproksimavimo nuostatos
Spustelėjus dialogo lango „Netiesinis aproksimavimas“ mygtuką „Bendros nuostatos...“ (žr.
14.1 pav.), atsidaro bendrųjų netiesinio aproksimavimo nuostatų dialogo langas, kurio pavyzdys pateiktas
14.8 pav. Toliau yra paaiškinti šio dialogo lango laukai:
• Du viršutiniai teksto įvesties laukai nusako parametro pokytį, kurį reikia naudoti apskaičiuojant
nuokrypių kvadratų sumos dalines išvestines optimizuojamų parametrų atžvilgiu. Tos išvestinės
apskaičiuojamos baigtinių skirtumų metodu:
∂F
∂p

≈
p = p0

F ( p0 + 0,5Δp) − F ( p0 − 0,5Δp)
.
Δp

(14.2.4)

Analogiškai apskaičiuojamos ir išvestinės ∂yk / ∂pi (jos įeina į αij išraišką (14.1.21)). Taigi, kad
apskaičiuoti kvadratų sumos F dalinę išvestinę parametro p atžvilgiu, kai to parametro reikšmė yra p0,
reikia užduoti mažą to parametro pokytį Δp ir apskaičiuoti dvi „pagalbines“ kvadratų sumos reikšmes,
kurių viena atitinka dydžiu 0,5Δp didesnę parametro p reikšmę, o kita atitinka tokiu pačiu dydžiu
mažesnę to parametro reikšmę. Δp reikšmę nusako du viršutiniai teksto įvesties laukai (žr. 14.8 pav.).
Viršutinis įvesties laukas užduoda santykinį parametro pokytį. Jeigu atitinkamas absoliutinis
normuotos parametro reikšmės pokytis yra mažesnis už skaičių, kuris įvestas žemiau esančiame
įvesties lauke, tada naudojama pastaroji reikšmė. Todėl, jeigu siekiama naudoti pastovią Δp reikšmę
viso aproksimavimo metu, viršutiniame lauke reikia įvesti labai mažą skaičių, pvz., 1e-100 (nulio
įvesti negalima). Pastaba: Šiuose dviejuose teksto įvesties laukuose įvesti skaičiai yra naudojami ir
apskaičiuojant pradinį simpleksą.
• Penkių teksto įvesties laukų grupė „Aproksimavimo pabaigos kriterijai“ užduoda sąlygas, kurioms
esant programa turi baigti aproksimuoti. Aproksimavimas baigiamas tada, kai optimizuojami parametrai nustoja keistis, arba tada, kai nuokrypių kvadratų suma nustoja mažėti. Mažiausias kvadratų sumos
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pokytis nurodomas atskirai kiekvienam iš dviejų naudojamų aproksimavimo algoritmų – LevenbergMarquardt („LM“) metodas ir simpleksų metodas. Užduodant mažiausią absoliutinį pokytį, turimas
omenyje ne kvadratų sumos F pokytis, o santykio F / n pokytis (čia n yra pilnutinis aproksimuojamų
taškų skaičius). Kai n didelis, šis santykis apytiksliai lygus redukuotajai kvadratų sumai (žr.( 14.1.6)).
• Apatinis žymimasis laukelis užduoda parametrų pasikliautinųjų intervalų apskaičiavimo taisyklę.
Jeigu jis yra pažymėtas ir jeigu χ2 < 1, tada parametrų pasikliautinųjų intervalų puspločiai
apskaičiuojami pagal (14.1.17) formulę. Jeigu šis laukelis nėra pažymėtas arba jeigu χ2 > 1, tada
parametrų pasikliautinųjų intervalų puspločiai apskaičiuojami pagal (14.1.16) formulę. Be to, jeigu šis
laukelis yra pažymėtas, tada apskaičiuojama ir tikimybė P( χ 2 | df ) (žr. 14.1.4 skyrių). Kadangi
parametrų pasikliautinieji intervalai nėra naudojami aproksimuojant, tai ši pasirinktis neturi įtakos
aproksimavimo eigai. Pastaba: Šį laukelį galima pažymėti tik tada, kai nė vieno aproksimuojamo
duomenų rinkinio nuokrypių kvadratų suma nėra dalijama iš taškų skaičiaus (tai yra viena iš nuostatų,
kurios užduodamos anksčiau aprašytame dialogo lange „Aproksimuojamo duomenų rinkinio
nuostatos“).
14.2.5. Netiesinio aproksimavimo eiga
Bendruoju atveju aproksimuojama dviem etapais: iš pradžių atliekamas tam tikras skaičius iteracijų LM metodu, o paskui – tam tikras skaičius iteracijų simpleksų metodu. Kiekvienas iš šių dviejų etapų
baigiamas tada, kai pasiekiamas nurodytas didžiausias tos rūšies iteracijų skaičius arba kai programa nustato, kad galioja vienas iš minėtų aproksimavimo pabaigos kriterijų (žr. 14.2.4 skyrių „Bendros netiesinio
aproksimavimo nuostatos“). Didžiausias kiekvienos rūšies iteracijų skaičius pasirenkamas naudojant du pasirinkties laukus, kurie yra dialogo lango „Netiesinis aproksimavimas“ apačioje (žr. 14.1 pav.). Kiekviename iš šių laukų pirmoji pasirinktis yra „0“. Taigi, aproksimuoti galima ir nekeičiant aproksimavimo
algoritmo – tik LM metodu arba tik simpleksų metodu. Pastaba: Jeigu nuokrypių kvadratų suma turi tik
vieną minimumą m-matėje optimizuojamų parametrų erdvėje, tada optimaliosios parametrų reikšmės
nepriklauso nuo pasirinkto aproksimavimo metodo. Nuo to metodo priklauso tik įsivaizduojama m-matė
linija, išilgai kurios yra judama link to minimumo, ir iteracijų skaičius bei pilnutinė aproksimavimo
trukmė. Jeigu kvadratų suma turi daugiau negu vieną minimumą, tada aproksimavimo paprogramė gali
„surasti“ bet kurį iš tų minimumų, priklausomai nuo pradinių parametrų reikšmių ir kitų aproksimavimo
nuostatų. Šiuo atveju rastasis minimumas gali priklausyti nuo pasirinkto aproksimavimo metodo.
Uždavus visas anksčiau aprašytas nuostatas ir didžiausią iteracijų skaičių, reikia spustelėti
mygtuką „Pradėti aproksimuoti“ (žr. 14.1 pav.). Aproksimavimo metu tas mygtukas virsta mygtuku
„Baigti aproksimuoti“ (tada jį spustelėjus aproksimavimas bus nutrauktas). Aproksimavimo metu yra
periodiškai atnaujinamos einamosios parametrų reikšmės, kurios atvaizduojamos dialogo lango „Netiesinis
59

aproksimavimas“ stulpelyje „Reikšmė“. Be to, lango „Netiesinis aproksimavimas“ apačioje yra šeši arba
septyni teksto laukai, kuriuose aproksimavimo metu pateikiama ši informacija:
1) aproksimuojamų taškų skaičius (n),
2) optimizuojamų parametrų skaičius (m),
3) laisvės laipsnių skaičius (df = n − m),
4) einamosios iteracijos numeris,
5) einamoji nuokrypių kvadratų sumos (14.1.3) reikšmė (įskaitant minėtus nuokrypių daugiklius wk),
6) einamoji redukuotosios kvadratų sumos (14.1.6) reikšmė,
7) tikimybė gauti kvadratų sumos F reikšmę, kuri neviršija tos, kuri gauta aproksimuojant, kai galioja
standartinės sąlygos (jos suformuluotos 14.1.4 skyriuje).
Pastarasis teksto laukas yra matomas tik tada, kai dialogo lange „Bendros netiesinio aproksimavimo
nuostatos“ yra užduota, kad nuokrypių daugikliai yra lygūs atvirkštiniams atsitiktinių paklaidų
standartiniams nuokrypiams (žr. 14.8 pav.). Šiuo atveju minėtųjų teksto laukų išsidėstymas ir pavadinimai
yra tokie kaip 14.1 pav. Jeigu minėtoji nuostata yra išjungta, tada nėra matomas paskutinysis (septintasis)
teksto laukas, o penktojo ir šeštojo teksto laukų pavadinimai yra atitinkamai „Nuokrypių kvadratų suma F
(įskaitant svorinius daugiklius)“ ir „F / df =“.
Sustabdžius aproksimavimą, automatiškai atnaujinamos visos kreivės, kurios priklauso nuo
optimizuojamų parametrų. Jeigu yra optimizuojami modelio parametrai, tada kreivės atnaujinamos
kiekvienoje iteracijoje. Pastaba: Kadangi parametrų pasikliautinieji intervalai gali būti apskaičiuoti tik
apskaičiavus nuokrypių kvadratų sumos išvestines (žr. 14.1.4 skyrių), o simpleksų metodas aproksimavimo
metu nenaudoja išvestinių, tai taikant simpleksų metodą pasikliautinieji intervalai apskaičiuojami tik
pasibaigus aproksimavimui (šiame etape užrašas „Baigti aproksimuoti“ virsta užrašu „Baigti skaičiuoti
paklaidas“). Taikant LM metodą, pasikliautinieji intervalai yra periodiškai atnaujinami kartu su parametrų
reikšmėmis aproksimavimo metu.
Jeigu yra optimizuojami modelio parametrai, tada netiesinio aproksimavimo metu modelio
funkcijos yra iš naujo apskaičiuojamos kiekvienoje iteracijoje. Šiuo atveju aproksimavimo metu yra
naudojamas laikinas papildomų laikų rinkinys, kurį sudaro visų aproksimuojamų duomenų rinkinių laiko
vertės (t. p. žr. 8 skyrių „Papildomi laikai“). Tas pats laikinas papildomų laikų rinkinys yra naudojamas ir
apskaičiuojant galutines kreives (kai vartotojas nutraukia aproksimavimą arba kai aproksimavimas
sustabdomas automatiškai). Apskaičiavus galutines kreives, yra atstatomas vartotojo apibrėžtas papildomų
laikų rinkinys (jeigu jis egzistuoja). Jeigu nėra optimizuojami modelio parametrai, tačiau kai kurios
aproksimavimo funkcijos yra formulės su kreipiniais į modelio funkcijas, tada netiesinio aproksimavimo
metu modelio funkcijų vertės nėra apskaičiuojamos iš naujo, o jeigu modelio funkcijų argumentų vertės
(kurios šiuo atveju yra iš anksto apskaičiuotos) nesutampa su aproksimuojamų duomenų abscisėmis, tada
modelio funkcijų vertės, kurios atitinka tas abscises, yra apskaičiuojamos tiesinio interpoliavimo metodu.
Norint pradėti aproksimuoti iš naujo, reikia visų pirma atstatyti pradines parametrų reikšmes. Tam
reikia spustelėti dialogo lango „Netiesinis aproksimavimas“ mygtuką „->“, kuris yra po lauku „Apatinis
rėžis“ (žr. 14.1 pav.). Jeigu pageidaujama, kad tolesniuose aproksimavimo etapuose dabartinės parametrų
reikšmės būtų naudojamos kaip pradinės reikšmės, reikia spustelėti mygtuką „<-“.
Nutraukus aproksimavimą, yra išsaugoma einamoji aproksimavimo būsena, t. y. ne tik einamosios
optimizuojamų parametrų reikšmės, bet ir visi vidiniai aproksimavimo paprogramės parametrai, kurie
valdo aproksimavimo eigą. Todėl, dar kartą spustelėjus mygtuką „Pradėti aproksimuoti“, bus
aproksimuojama toliau taip, lyg aproksimavimas nebuvo nutrauktas. Einamoji aproksimavimo būsena yra
įrašoma ir į projekto failą (*.gxt), atlikus meniu juostos komandą „Failas / Įrašyti projektą“. Todėl
aproksimavimą galima pratęsti uždarius ir paskui vėl atidarius GraphiXT projekto failą.
Į teksto redaktoriaus langą „Info“ galima bet kada nukopijuoti einamąsias parametrų bei jų
paklaidų reikšmes ir papildomą informaciją apie aproksimavimo eigą (iteracijų skaičių, nuokrypių
kvadratų sumos reikšmę ir kt.). Tam reikia spustelėti mygtuką „Kopijuoti į "Info" langą“ (žr. 14.1 pav.).
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15. Duomenų glodinimas
Glodinimo dialogo langas atidaromas pasirinkus meniu juostos komandą „Duomenų
analizė / Glodinimas“. Šio lango pavyzdys yra pateiktas 15.1 pav. Toliau yra paaiškinti visi šio lango
valdymo elementai.
• Sąrašo laukuose „Grafikas“ ir „Kreivė“ pasirenkami grafikas ir to grafiko kreivė, kurią reikia glodinti.
• Valdymo elementų grupėje „Glodinimo intervalas“ apibrėžiama kreivės dalis, kurią reikia glodinti.
• Sąrašo lauke „Metodas“ pasirenkamas glodinimo metodas. Dabartinė programos versija (v1.21) leidžia
pasirinkti vieną šių trijų metodų:
1) glodinimas pagal 3 taškus,
2) eksponentinis glodinimas,
3) adaptyvusis eksponentinis glodinimas
(šie metodai aprašyti toliau).
• Spustelėjus mygtuką „Glodinti“, pasirinktoji kreivė bus pakeista glodinta kreive, o visos glodinimo
nuostatos bus išsaugotos. Jeigu pasirinktoji kreivė atitinka modelio f(x, t) funkciją, tada bus nuglodintos
tos funkcijos vertės, kurios atitinka visus laikus (t. y. ne tik vertės, kurios atitinka pasirinktojo grafiko
einamąjį laiką). Jeigu žymimasis laukelis „Uždaryti šį dialogo langą baigus glodinti“ yra pažymėtas,
tada po glodinimo šis langas bus uždarytas.
• Spustelėjus mygtuką „Gerai“, kreivė nėra glodinama, o glodinimo dialogo langas yra uždaromas ir
visos glodinimo nuostatos yra išsaugomos.
• Spustelėjus mygtuką „Atšaukti“, kreivė nėra glodinama, o glodinimo dialogo langas yra uždaromas
neišsaugant glodinimo nuostatų pakeitimų.
• Dviejų žymimųjų laukelių grupė „Glodinimo kryptis“ užduoda, ar glodinama „iš kairės į dešinę“
(funkcijos argumento didėjimo kryptimi), ar priešinga kryptimi, ar abiem kryptimis. Pastaruoju atveju
po glodinimo apskaičiuojami abiem būdais gautų verčių vidurkiai.
• Baigus glodinti, teksto laukuose „Vid. kv. nuokr.: prieš glod.“ ir „po glod.“ atvaizduojamos vidutinio
kvadratinio nuokrypio reikšmės prieš glodinimą ir po jo. Šis dydis apibrėžiamas formule
1 n
σ=
(15.1)
∑[ yi − yi −1 − a( xi − xi −1 )]2 ,
n − 2 i =2

15.1 pav. Glodinimo dialogo lango pavyzdys
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čia n yra įskaitomų taškų skaičius, apatinis indeksas „i“ yra taško numeris, x ir y yra taško abscisė ir
ordinatė, o a yra vidutinis polinkis (krypties koeficientas), t. y.
y − y1
a= n
.
(15.2)
xn − x1
Apskaičiuojant šiuos dydžius, yra įskaitomi taškai, kurie priklauso glodinimo intervalui, ir po vieną
papildomą tašką iš kiekvienos pusės (jeigu yra taškų, kurie nepriklauso glodinimo intervalui). Kadangi
glodinimas mažina funkcijos verčių (y) svyravimus, tai vidutinis kvadratinis nuokrypis po glodinimo
dažniausiai būna mažesnis už vidutinį kvadratinį nuokrypį prieš glodinimą. Tačiau, kadangi vidutinis
kvadratinis nuokrypis σ yra apskaičiuojamas įskaitant ir vieną arba du taškus, kurie nepriklauso
glodinimo intervalui, σ vertė po glodinimo retkarčiais gali tapti didesnė už vertę prieš glodinimą. Taip
yra todėl, kad tuo atveju, kai glodinimo intervalas apima tik dalį kreivės apibrėžties intervalo,
glodinimo intervalo kraštuose dėl glodinimo gali atsirasti kreivės trūkiai.
• Baigus glodinti, teksto laukuose „Vidurkis: prieš glodinimą“ ir „po glod.“ atvaizduojamas glodinamos
funkcijos verčių vidurkis glodinimo srityje prieš glodinimą ir po jo. Šis dydis apibrėžiamas formule
y=

1
xn − x1

xn

∫ y( x)dx .

(15.3)

x1

Šis integralas apskaičiuojamas taikant tiesinį interpoliavimą (kitaip sakant, trapecijų metodu). Jeigu
glodinama tik kreivės dalis, tada prie integravimo intervalo yra prijungiami vienas arba du taškai, kurie
nepriklauso glodinimo sričiai (po vieną papildomą tašką iš kiekvienos pusės).
Pastaba: Jeigu yra glodinama modelio f(x, t) funkcija, tada minėtuose keturiuose teksto laukuose
pateikiamos reikšmės, kurios atitinka einamąjį laiką.

• Sąrašo lauke „Glodinimo ciklų skaičius“ užduodamas glodinimų skaičius duotojoje glodinimo sekoje.
Pvz., jeigu šiame lauke pasirinktas skaičius 10, tada galutinis rezultatas bus toks pats, kaip 10 kartų
spustelėjus mygtuką „Glodinti“.
Kiti valdymo elementai, kurie yra dialogo lange „Glodinimas“, priklauso nuo glodinimo metodo.
Toliau yra aprašyti naudojami glodinimo metodai ir atitinkami valdymo elementai.
Metodą „Glodinimas pagal 3 taškus“ atitinka šie trys valdymo elementai:
• Teksto įvesties lauke „Didžiausias intervalas tarp perlinkio taškų“ įvedamas taškų sekos, kurios metu
programa „atsimena“ ankstesnįjį perlinkio tašką, ilgis (t. y. tos sekos taškų skaičius). Jeigu tos sekos
metu aptinkamas dar vienas perlinkio taškas, tada yra nuglodinama visa kreivės dalis tarp tų dviejų
perlinkio taškų imtinai. Jeigu tos sekos metu nėra aptinkamas antras perlinkio taškas, tada atitinkama
kreivės dalis nėra glodinama. Glodinant šiuo metodu, visi taškai suskaidomi į taškų trejetus, paskui
kiekvienas iš jų yra aproksimuojamas tiesės atkarpa, o paskui kiekvieno trejeto pirmasis ir trečiasis
taškai pakeičiami taip, kad kreivė liktų tolydi ir kad kreivės integralas kiekviename taškų trejete liktų
toks pats kaip prieš glodinant. Taigi, glodinant šiuo metodu nekinta glodinamos funkcijos integralas
(tuo galima įsitikinti palyginus skaičius, kurie yra laukuose „Vidurkis: prieš glodinimą“ ir „po glod.“).
• Teksto įvesties lauke „Glodinami Y >“ užduodama mažiausia glodinama y reikšmės. Jeigu aptinkamos
iš eilės dvi y reikšmės, kurios mažesnės už tame lauke įvestą skaičių, tada yra glodinama taip, lyg tos
dvi reikšmės būtų vienodos (t. y. jos neglodinamos). Jeigu šis laukas yra tuščias, tada yra glodinamos
visos y reikšmės.
• Teksto lauke „Pakeistų taškų skaičius“ yra atvaizduojamas skaičius y verčių, kurios buvo pakeistos
glodinant pagal 3 taškus. Pastabos: 1) Jeigu yra glodinama modelio f(x, t) funkcija, tada šiame lauke yra
pateikiamas pakeistų taškų skaičius, kuris atitinka visas t vertes (ne tik einamąjį laiką). 2) Jeigu
glodinimo ciklų skaičius yra didesnis už 1, tada šiame lauke yra pateikiamas didžiausias per vieną
glodinimo ciklą pakeistų taškų skaičius.
Eksponentinis glodinimas apibrėžiamas šitaip:
yl +1 = α yl + (1 − α ) yl .
(15.4a)
Čia yl yra l-toji glodinta funkcijos reikšmė, yl +1 yra l+1-oji glodinta reikšmė, yl yra l-toji neglodinta
reikšmė. Glodinimo konstantos α reikšmė yra tarp 0 ir 1. Kai α yra artima 1, tada yl +1 ≈ yl . Kai α yra
artima 0, tada glodintoji reikšmė yra artima visų ankstesniųjų reikšmių aritmetiniam vidurkiui.
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Eksponentinio glodinimo metodą atitinka šie keturi valdymo elementai:
• Teksto įvesties lauke „Eksponentinio glodinimo parametras“ įvedama glodinimo konstanta (t. y. (15.4a)
formulės parametras α).
• Dviejų žymimųjų laukelių ir vieno teksto įvesties lauko grupė „Glodinimo atsarga“ naudojama
užduodant pradinį neglodinamų taškų skaičių. Tie taškai yra naudojami apskaičiuojant pradinę
glodintąją reikšmę (t. y. pradinę yl reikšmę, kuri naudojama (15.4a) lygybės dešiniojoje pusėje
glodinant pirmąjį tašką). Minėtieji du žymimieji laukeliai naudojami pasirenkant glodinimo atsargos
apibrėžimo metodą: tiesioginis metodas ir automatinis metodas. Pasirinkus tiesioginį metodą, glodinimo
atsargos reikšmę reikia įvesti teksto įvesties lauke, kuris yra šalia žymimojo laukelio „=“. Pasirinkus
automatinį metodą, programa glodinimo atsargos reikšmę apskaičiuos pagal glodinimo parametro
reikšmę, naudojant formulę N = (2 / α) − 1 (ši reikšmė suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus).
Pastaba: Jeigu naudojamos dvi glodinimo kryptys, tada taškai, kurie priklauso „glodinimo atsargos“
intervalui glodinant viena kryptimi, gali nepriklausyti glodinimo atsargos intervalui glodinant priešinga
kryptimi. Tada tie taškai yra pakeičiami atitinkamomis glodintomis reikšmėmis.
• Jeigu yra pažymėtas žymimasis laukelis „Naudoti einamąją reikšmę“, tada (15.4a) lygybės dešiniojoje
pusėje vietoj ankstesniosios neglodintosios reikšmės yl naudojama einamoji neglodintoji reikšmė yl+1,
t. y. glodintosios reikšmės apskaičiuojamos pagal šią formulę:
yl +1 = α yl +1 + (1 − α ) yl .
(15.4b)
Nors, taikant eksponentinį glodinimą, yra pašalinami atsitiktiniai glodinamo dydžio y svyravimai,
tačiau sumažėja ir neatsitiktiniai (kryptingi) pokyčiai. Taikant adaptyvųjį eksponentinį glodinimą 1,
glodintosios reikšmės taip pat yra apskaičiuojamos pagal (15.4a) formulę, tačiau parametras α po
kiekvienos glodintos reikšmės yra pakeičiamas taip, kad y kuo tiksliau atspindėtų neatsitiktinius
glodinamo dydžio y pokyčius. T. y., jeigu funkcijos y kitimas kintant jos argumentui tampa labiau
kryptingas, tada α padidinamas, o jeigu ši priklausomybė tampa labiau atsitiktinė, tada α sumažinamas.
Naujoji α reikšmė yra apskaičiuojama šitaip. Apskaičiavus yl +1 , apskaičiuojama liekamoji prognozės
paklaida, t. y. skirtumas
el +1 = yl +1 − yl +1 .
(15.5)
Šios paklaidos ir jų moduliai (absoliučiosios vertės) yra eksponentiškai glodinamos:
el +1 = β el + (1 − β )el .
(15.6a)
| el +1 | = β | el | + (1 − β )| el | .
(15.6b)
Naujoji α reikšmė yra apibrėžiama kaip glodintosios paklaidos modulio ir paklaidos modulio glodintosios
reikšmės santykis:
|e |
α = l +1 .
(15.7)
| el +1 |
Tipiška parametro β reikšmė yra 0,1.
Adaptyviojo eksponentinio glodinimo metodą atitinka šie du valdymo elementai:
• Teksto įvesties lauke „Adaptyvaus glodinimo parametras“ įvedama adaptyviojo glodinimo konstanta,
t. y. (15.6a,b) formulių parametras β.
• Teksto įvesties lauke „Glodinimo atsarga“ įvedamas pradinis neglodinamų taškų skaičius (jis
paaiškintas anksčiau).

1

Pagal straipsnį Trigg D. W., Leach A. G. Exponential smoothing with an adaptive response rate // Operational
Research Quarterly, vol. 18, no. 1, 1967, p. 53–59.
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16. Funkcijų duomenų lentelės
Programa GraphiXT gali atvaizduoti funkcijų reikšmes ne vien grafikų pavidalu, bet ir duomenų
lentelių pavidalu. Kiekviena duomenų lentelė yra susieta su tam tikru grafiko langu, ir kiekvieną grafiko
langą atitinka tik viena duomenų lentelė. Kiekvienoje lentelėje pateikiami duomenys, kurie atvaizduoti
atitinkamame grafike. Aktyviojo grafiko lango duomenų lentelę galima atidaryti spustelėjus įrankių juostos
mygtuką
(žr. 1.1 pav.). 16.1 pav. pateiktas GraphiXT pagrindinio lango su dviem atidarytomis duomenų
lentelėmis pavyzdys. Kai aktyvusis langas yra duomenų lentelės langas, tada minėtąjį įrankių juostos
mygtuką pakeičia mygtukas
(žr. 16.1 pav.). Spustelėjus tą mygtuką, suaktyvinamas grafiko langas,
kuris atitinka einamąją duomenų lentelę. Suaktyvinus duomenų lentelės langą, vietoj meniu „Grafiko
nuostatos“ atsiranda meniu „Lentelės ir grafiko nuostatos“ (žr. 16.1 pav.). Pereiti iš grafiko lango į
duomenų lentelę ir atgal taip pat galima naudojant atitinkamas tų meniu komandas.
Yra galimos dvi duomenų lentelės veikos:
1) Grafike matomų duomenų veika (trumpiau – „dalinė“ veika). Šioje veikoje duomenų lentelėje yra tik
grafike matomų taškų ordinatės bei abscisės. Ši veika yra numatytoji.
2) Visų grafiko duomenų veika (trumpiau – „pilnutinė“ veika). Šioje veikoje duomenų lentelę užpildo visi
duomenys, kurie susieti su atitinkamu grafiko langu.
Dalinėje veikoje duomenų lentelėje nėra pateikiami duomenys, kurie atitinka taškus, nepriklausančius
grafiko ašių apibrėžties intervalams, taškus, kurie buvo praleisti (pvz., jeigu grafike atidedamas kas antras
taškas), ir taškus, kurie priklauso „paslėptoms“ kreivėms. Taigi, dalinėje veikoje kiekvieną lentelės x ir y
verčių porą atitinka vienas matomas grafiko taškas (ir atvirkščiai). Pilnutinėje veikoje visi duotajam
grafiko langui priklausančių funkcijų duomenys yra pateikiami lentelėje, nepriklausomai nuo to, ar
atitinkami taškai yra matomi grafike, ar ne. Pilnutinėje veikoje lentelėje yra pateikiami ir „paslėptų“
kreivių duomenys. Duomenų lentelės veiką galima pakeisti pasirinkus lentelės meniu komandą „Rodyti
visus duomenis“ arba „Rodyti tik grafike matomus duomenis“, arba spustelėjus atitinkamą įrankių juostos
mygtuką, kuris atsiranda šalia mygtuko
arba
, kai yra atidarytas duomenų lentelės langas (žr.
16.1 pav.). Įrankių juostos mygtukas
naudojamas užduodant pilnutinę veiką. Spustelėjus tą mygtuką, jį
pakeičia mygtukas , kuris naudojamas užduodant dalinę veiką.

16.1 pav. Programos GraphiXT lango su dviem duomenų lentelėmis pavyzdys
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Dalinėje veikoje pasirinkus duomenų lentelės langelį, atitinkamas kreivės taškas grafiko lange
tampa einamuoju tašku ir yra pažymimas raudonu kryžiuku (žr. 16.1 pav.). Ir atvirkščiai: pasirinkus
kreivės tašką grafiko lange (t. y. spustelėjus kairįjį pelės mygtuką ant kreivės), atitinkami du lentelės
langeliai, kuriuose yra to taško x ir y reikšmės, yra automatiškai pažymimi (be to, tie du lentelės langeliai
tampa matomi lentelės lange). Dalinėje veikoje pasirinkus kreivės tašką (arba lentelės langelį), tampa
matomas „taško dialogo“ langas. Tame lange yra trys įvesties laukai: taško numeris, taško abscisė ir taško
ordinatė (žr. 16.1 pav.). Pastabos: 1) „Taško dialogo“ langas yra matomas visada, kai yra pasirinktas
taškas, nepriklausomai nuo to, ar lentelės langas yra atidarytas, ar ne. 2) Kai yra pasirinktas taškas, tada
einamąjį tašką galima pakeisti spustelėjus kurį nors iš klavišų “→”, “←”, “↑”, “↓”, „Home“, „End“.
Tačiau naujasis einamasis taškas priklauso dar ir nuo to, kuris langas yra aktyvus – „taško dialogo“ langas
ar duomenų lentelės langas. Jeigu aktyvusis langas yra lentelės langas, tada spustelėjus kurį nors iš keturių
rodyklių klavišų bus pasirinktas atitinkamas gretimas lentelės langelis. Jeigu aktyvusis langas yra „taško
dialogo“ langas, tada spustelėjus “→” arba “←” einamuoju tašku taps kitas arba ankstesnis tos pačios
kreivės taškas, t. y., šiuo atveju naujasis pasirinktasis langelis bus atitinkamai po arba virš anksčiau
pasirinkto langelio. Jeigu aktyvusis langas yra „taško dialogo“ langas, tada spustelėjus “ ↑” arba “ ↓”
pasikeičia einamoji kreivė: naujoji einamoji kreivė yra ta, kuri kreivių sąraše yra atitinkamai prieš (virš)
arba po anksčiau buvusios kreivės, o naujasis einamasis taškas yra tas, kurio abscisė yra artimiausia
anksčiau buvusio taško abscisei.
Duomenų rinkinių išsidėstymo tvarka duomenų lentelėje bendruoju atveju nesutampa su funkcijų
pavadinimų išsidėstymo tvarka kreivių sąraše. Duomenų lentelėje visi reikšmių stulpeliai, kurie atitinka
susijusias kreives (t. y. kreives, kurios turi bendrą x reikšmių rinkinį), yra greta vienas kito. Todėl atsiejus
kreives vieną nuo kitos arba susiejus formules su kitais X reikšmių rinkiniais, pasikeičia atitinkamų
stulpelių tvarka duomenų lentelėje. X reikšmių rinkinių stulpeliai visada yra kairiau y reikšmių, kurios
susietos su tomis x reikšmėmis, stulpelių. Jeigu duotasis X reikšmių rinkinys yra modelio laiko arba
koordinačių reikšmių rinkinys, tada po stulpelio su x reikšmėmis yra stulpeliai su grafike pavaizduotų
modelio funkcijų reikšmėmis, o toliau yra susijusių formulių reikšmių stulpeliai. Pastaruoju atveju
formulių reikšmių stulpeliai išdėstyti ta pačia tvarka, kuria tos formulės buvo sukurtos. Jeigu duotasis X
reikšmių rinkinys yra nepriklausomas, tada y reikšmių stulpeliai, kurie atitinka susijusias laisvąsias kreives
ir formules, yra išdėstyti ta pačia tvarka, kuria tos kreivės ir formulės buvo susietos su atitinkamu X
reikšmių rinkiniu. X reikšmių rinkiniai yra išdėstyti tokia tvarka: visų pirma – modelio laiko arba
koordinatės vertės, paskui – nepriklausomi X reikšmių rinkiniai (jų sukūrimo tvarka), o pabaigoje –
laikinieji X reikšmių rinkiniai.
Kiekviena lentelė turi tris antraštines eilutes. Pirmojoje eilutėje yra stulpelių numeriai, antrojoje
eilutėje yra duomenų rinkinių identifikatoriais, o trečiojoje eilutėje yra duomenų rinkinių pavadinimai.
Duomenų rinkinių identifikatoriai, kurie rodomi antrojoje eilutėje, sudaromi šitaip:
X duomenų rinkiniai:
“t” – modelio laiko vertės,
“XLn” – modelio sluoksnio Nr. n mazgų koordinatės (pvz., “XL2”),
“Xn” – nepriklausomas X reikšmių rinkinys Nr. n (pvz., “X10”),
“X” – laikinas X reikšmių rinkinys.
Y duomenų rinkiniai:
FTn – modelio f(t) funkcijos Nr. n reikšmės (pvz., FT10),
FTXn – modelio f(x, t) funkcijos Nr. n „laikinio pjūvio” f(x = const, t) reikšmės (pvz., FTX10),
FXn – modelio f(x, t = const) funkcijos Nr. n reikšmės (pvz., FX10),
Fn – formulės Nr. n reikšmės (pvz., F10),
FCn – laisvosios kreivės Nr. n reikšmės (pvz., FC10).
Funkcijų duomenis galima redaguoti įvedant reikšmes į netuščius lentelės langelius arba
kopijuojant ir įklijuojant duomenis (angl. Copy / Paste). Be to, „dalinėje“ veikoje einamojo taško x ir y
reikšmes bei einamojo taško numerį galima įvesti ir į atitinkamus „taško dialogo“ įvesties laukus. Sukūrus
naujas kreives, į duomenų lentelę automatiškai įterpiami nauji stulpeliai. Paprasčiausias būdas sukurti
naujus stulpelius lentelėje yra toks: reikia pasirinkti grafiko arba duomenų lentelės meniu komandą
„Sukurti laisvąsias kreives“. Tada atsidaro dialogo langas, kuriame galima pasirinkti naujų laisvųjų kreivių
skaičių ir taškų skaičių kiekvienoje kreivėje. Naująsias kreives galima susieti su esamais X reikšmių
rinkiniais (meniu komanda „Sukurti laisvąsias kreives ir susieti jas su esamu X rinkiniu“).
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