
Προζαρμογές Δεδομένων

• Πξνζαξκνγέο δεδνκέλσλ ηζηνγξάκκαηνο από ην Fit Panel.

• Πξνζαξκνγέο κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ Fit.

• Πξνζαξκνγή ζε Γθανπζηαλή

• Πξνζαξκνγέο δεδνκέλσλ γξαθήκαηνο
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• Οη πξνζαξκνγέο δεδνκέλσλ είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θεθάιαην ζηελ 
αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ.

• Τν RΟΟΤ δηαζέηεη έλαλ εμαηξεηηθό ηξόπν πξνζαξκνγήο ηζηνγξακκάησλ-
γξαθεκάησλ βαζηζκέλν ζηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Minuit.

• Τν Minuit αλαπηύρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ ‘70 ζην CERN από ηνλ Fred James
αξρηθά ζε Fortran. Τν πξόγξακκα ππνινγίδεη ηα ειάρηζηα κηαο ζπλάξηεζεο
(ηελ νπνία νξίδεη ν ρξήζηεο) ζε ζρέζε κε κία ή πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο.

• Σε απιέο πεξηπηώζεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε εύθνια πξνζαξκνγή ησλ 
δεδνκέλσλ ελόο ηζηνγξάκκαηνο (ζε θάπνηα γλσζηή θαηαλνκή) 
ρξεζηκνπνηώληαο απιά ην Fit Panel.

2

Προζαρμογές δεδομένων ιζηογράμμαηος από ηο Fit Panel
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Προζαρμογές δεδομένων ιζηογράμμαηος από ηο Fit Panel

• Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα 
έλα ηζηόγξακκα ηνπ νπνίνπ 
ηα δεδνκέλα αθνινπζνύλ 
θαηαλνκή Gauss. 
(Παξάδεηγκα ζηα αξηζηεξά).

• Εθηεινύκε ην πξόγξακκα.

• Σηε ζπλέρεηα κε ην πνληίθη 
επηιέγνπκε ην ηζηόγξακκα, 
θάλνπκε δεμί θιηθ θαη 
επηιέγνπκε ην Fit από ηελ 
αλαδπόκελε ιίζηα επηινγώλ.

• Σπκπιεξώλνπκε ηελ 
αλαδπόκελε ιίζηα επηινγώλ 
όπσο δίπια θαη παηάκε νθ.
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Προζαρμογές δεδομένων ιζηογράμμαηος από ηο Fit Panel

Τα απνηειέζκαηα ηεο πξνζαξκνγήο

• Οη βαζηθέο πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαξηήζεηο είλαη νη αθόινπζεο

• gaus: Σπλάξηεζε Gauss κε 3 παξακέηξνπο (ύςνο, κέζνο θαη ζίγκα)

• expo: Εθζεηηθή ζπλάξηεζε κε 2 παξακέηξνπο:  f(x) = exp(p0+p1*x) 

• polN: πνιπώλπκν Nνπ βαζκνύ:   f(x) = p0 + p1*x + p2*x2 +... 

• landau: Σπλάξηεζε Landau κε ηνλ κέζν θαη ην ζίγκα.

• Η πξνζαξκνγή ησλ 
δεδνκέλσλ ζε θαηαλνκή 
Gauss ζα εκθαληζηεί όπσο 
δίπια κε ηα απνηειέζκαηα 
ηεο.
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Προζαρμογές με τρήζη ηης μεθόδοσ Fit

• Σην παξαθάησ παξάδεηγκα 
ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν Fit γηα λα 
πξνζαξκόζεη ηα δεδνκέλα ζηε 
ζπλάξηεζε f1.

• Η ζπλάξηεζε f1 νξίδεηαη σο ε 
ζπλάξηεζε Gauss.
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Παράδειγμα : Προζαρμογή ζε Γκαοσζιανή

• Σην παξαθάησ παξάδεηγκα θάλνπκε ηελ ίδηα πξνζαξκνγή όπσο ζην 
πξνεγνύκελν παξάδεηγκα ελώ γηα ηελ εθηύπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο 
ρξεζηκνπνηνύκε θάπνηεο από ηηο πνιιέο δπλαηόηεηεο ηνπ ROOT. 

• Πξνζέμηε ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
πξνζαξκνγήο.

• Αθνινπζεί ν θώδηθαο.
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Παράδειγμα : Προζαρμογή ζε Γκαοσζιανή
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Προζαρμογές δεδομένων γραθήμαηος

• Η πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ελόο γξαθήκαηνο ζε κηα ζπλάξηεζε γίλεηαη κε 
ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν όπσο θαη ζε έλα ηζηόγξακκα. 

• Σην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί πξνζαξκόδνπκε ηα δεδνκέλα ηάζε-ξεύκα ζε έλα 
πνιπώλπκν πξώηνπ βαζκνύ (Νόκνο ηνπ Ohm).

• Τν απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο θαίλεηαη παξαθάησ θαη ν θώδηθαο ζηελ 
επόκελε δηαθάλεηα.
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Προζαρμογές δεδομένων γραθήμαηος



10

Άζκηζη* : Προζαρμογή ζε δύο Γκαοσζιανές

• Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε ζε έλα ηζηόγξακκα δεδνκέλα από δύν γθανπζηαλέο. 
Τν πξόβιεκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πνιύπινθν. Πξέπεη λα νξίζνπκε δηθή 
καο εμσηεξηθή ζπλάξηεζε ε νπνία λα πεξηγξάθεη αθξηβώο ην άζξνηζκα δύν 
γθανπζηαλώλ θαη λα ηελ πξνζαξκόζνπκε ζηα δεδνκέλα. 

• Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο παξακέηξσλ ηεο πξνζαξκνγήο είλαη έμη (ηξείο γηα θάζε 
γθανπζηαλή). Οη παξάκεηξνη ηεο πξνζαξκνγήο πξέπεη λα ιακβάλνπλ αξρηθέο 
ηηκέο ώζηε λα θαηεπζύλνπκε ηελ πξνζαξκνγή.

• Τν απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο θαίλεηαη παξαθάησ θαη ν θώδηθαο ζηελ 
επόκελε δηαθάλεηα.

Απνηέιεζκα 1εο Gaussian

Απνηέιεζκα 2εο Gaussian
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Άζκηζη* : Προζαρμογή ζε δύο Γκαοσζιανές


