
Лекція №7 





Структура вікна програми Origin 

І чисельні дані і побудовані за ними графіки і іншу 

отриману в ході роботи програми інформацію 

Origin зберігає в так званих “Проектах”, тому і 

розширення файлів .opj розшифровуються дуже 

легко: “origin project”, а в самій програмі вони 

інтерпретуються як віртуальні директорії.  



Фрагмент даних, скопійованих з електронних таблиць 

Excel і побудований графік за мдопомогю вибору 

відповідного типу з піктографічного меню Origin.  



Окрім копіювання з Excel чисельні дані можна 

копіювати і з таблиць текстового редактора Word 

та з блокнота, за умови що числа, які мають бути в 

різних колонках розділені табуляцією  

   

    

Копіювання даних з таблиць текстового 

редактора Word в Origin  



       

Копіювання даних з блокноту Notepad в Origin.  



Ще один варіант вводу 

чисельних даних в Origin це 

імпортування файлів 

різноманітного формату, яке 

реалізовується командою 

Import пункту головного меню 

File. Окрім стандартних 

форматів файлів (Lotus, 

dBASE, LabTech, Mathematica) 

можна імпортувати звичайні 

ASCII файли.  



Аналогічно можна і експортувати файли, особливо 

це стосується експортування графіків командою 

Export Page пункту головного меню File. В полі 

вводу “Save as type” діалогового вікна для 

збереження файлів можна вибирати різноманітні 

формати графічних файлів. 



Побудова і форматування графіків в Origin.  

Для побудови графіка потрібно спочатку виділити 

область даних для якої будуватиметься графік а 

потім вибрати тип графіка з піктографічних меню 

2D Graphs або 3D Graphs (як і в Excel) після чого в 

окремому вікні відразу з’явиться графік. Більшість 

типів графіків (діаграм) ідентичні тим, які є в Excel, 

однак серед них є і особливі, як наприклад 

трикутник Гіббса .  



Трикутник Гіббса дає можливість поміщати точки 

згідно вкладу кожного з трьох компнентів по 100% 

яких містяться у відповідних кутах трикутника. Для 

початку потрібно додати до двох вихідних колонок 

третю, що реалізується за допомогою команди Add 

New Columns пункту головного меню Column, яка 

відкриває діалогове вікно в якому вводиться лише 

кількість необхідних додаткових колонок (в даному 

випадку одну). Таким чином отримуємо 3 колонки:  



Наступна проблема – це формат нової третьої 

колонки, яка після вставки сприймається як друга 

колонка значень “Y” і тому вибір піктограми 

призводить до появи інформаційного вікна:  

Для зміни формату колонки C(Y) використовують 

команду Set as Z пункту головного меню Column.  



Після виконання цих передумов ми вводимо набір 

даних, серед яких є п’ять комплектів де вказується 

фактичний склад гіпотетичних сполук АВС2, А3В2С, 

А4В4С2, АВС, А2ВС та п’ять складів де подано 

частки усіх трьох компонентів.  



Після виділення трьох заданих колонок і вибору 

піктограми        з’являється нове інформаційне 

вікно, в якому вказується на те що не всі дані 

нормалізовані (склади гіпотетичних сполук, вказані 

в п’яти перших рядах).  



Після натискання                   кнопки дані на 

робочому листі нормалізуються:  



В окремомому вікні буде представлений трикутник 

Гіббса гіпотетичної системи А–В–С  



Закладки діалогового вікна форматування графіка 

типу   



Закладки діалогового вікна форматування графіка 

типу   



Закладки діалогового вікна форматування графіка 

типу   



Перелік 

можливих 

символів, які 

використо-

вуються під 

час побудови 

графіків в 

Origin   



Закладки діалогового вікна форматування 

координатних графіка 



Закладки діалогового вікна форматування 

координатних графіка 



Закладки діалогового вікна форматування 

координатних графіка 



Закладки діалогового вікна форматування 

координатних графіка 



Закладки діалогового вікна форматування 

координатних графіка 



Закладки діалогового вікна форматування 

координатних графіка 



Закладки діалогового вікна форматування 

координатних графіка 



Аналіз графіків за допомогою 

піктографічного меню Tools.  

       Дія інструменту Pointer призвидить до 

виділення структурних одиниць графіка (самого 

графіку даних, координатних осей, підписів до 

координатних осей, легенди ) для подальшого 

виконання дфій над цими виділеними 

структурними одиницями  



        Інструмент Enlarger не збільшує масштаб 

графіка, а виокремлює певні його частини, як 

наслідок, із збільшенням виділеного фрагменту 

графіка відбувається і відповідна зміна шкали із 

збереженням вихідного значення кроку на 

координатних осях.  



Інструмент Screen Reader  дозволяє зчитувати 

інформацію про положення курсору в будь-якому 

місці площини графіка, де клацнути лівою 

клавішею миші. В цьому місці з’являється 

червоний хрестик, а у додатковому діалоговому 

вікні Data Display висвітлюються точні координати 

місцезнаходжкення курсора на площині графіка.  

Дія інструменту Data Reader принципово 

відрізняється від попереднього: клацання лівою 

клавішею миші, якщо курсор не буде наведений на 

лінію графіка нічого не дасть, а коли навести 

курсор миші на лінію, то тоді клацання призвиде 

до локалізації червоного хрестика на найближчій 

точці з даними. 



Дія інструменту 

Data Reader 

Дія інструменту 

Screen Reader 



         Дія інструменту Data Selector  на перший 

погляд дуже подібна ні дія інструменту Data 

Reader: також з’являється червоний хрестик на 

точці з даними, які містяться у вікні з даними 

(Data), за якими будувався графік і також в 

додатковому діалоговому вікні Data Display ці дані 

автомоматично вивсвітлюються, але виділяти їх 

можна не в будь-якому порядку, а лише по черзі 

від одного кінця графіку до іншого, які відзначені 

вертикальними доцентрово напрямленими 

стрілками, які зникають після досягнення курсором 

миші протилежного кінця графіка  





        Інструмент Draw Data  дозволяє 

користувачеві самому рисувати точки для 

побудови графіка шляхом подвійного клацання 

курсором миші по пустій площі графіка, яку можна 

викликати піктограмою New Graph          головного 

піктографічного меню. По мірі додавання нових 

точок вони сполучаються лінією, а в додатковому 

діалоговому вікні Data Display почергово 

висвітлюються їхні координати. Увесь набір 

координат точок введених користувачем можна 

побачити в діалоговому вікні Draw, яке 

попередньо потрібно активізувати в переліку 

об’єктів поточного проекту за допомогою 

клацання курсором миші по відповідному символу  



Графік, побудований за 

допомогою інструменту Draw 

Data та комплект даних до нього.  



         За допомогою інструменту Text Tool  можна 

вводити довільний текст в площину графіка по 

місцю клацання курсором миші. Після клацання 

лівою клавішою курсору миші відкривається 

діалогове вікно Text Control, в якому вводиться сам 

текст, а також проводиться його форматування, як 

за допомогою звичних можливостей форматування 

шрифту як в текстовому редакторі Word, так і з 

вибором фону під текстом та кутом розташування 

на площині графіку. 





Інструменти Arrow Tool та Curved Arrow Tool  

дозволяють на площині графіка рисувати прямі і 

вигнуті стрілки. Для намалювання прямої стрілки 

необхідно двічі клацнути курсором миші: на 

початку та в кінці необхідної стрілки, для 

намалювання ж вигнутої стрілки потрібно спочатку 

за допомогою почергового клацання лівим 

курсором миші зобразити ламану, яка після 

четвертого клацання автоматично буде 

претворена у вигнуту криву із стрілкою на кінці  



                Інструменти Line Tool, Box Tool та Circle 

Tool  дозволяють в площині графіка рисувати лінії, 

чотирикутники та кола як в звичайних графічних 

редакторах (на приклад Paint). Для редагування 

графічних об’єктів подвійним клацанням миші 

викликається відповідне діалогове вікно 



Можливості математичної обробки даних під час 

побудови графіків, різні типи екстраполяцій.  
Доступ до можливих 

способів математичного 

аналізу графіків 

реалізується командами 

пункту головного меню 

Analysis  



Для прикладу ми візьмемо графік, який був 

побудований за допомогою інструменту Draw Data 

на одному з попередніх слайдів. Із засобів 

математичного аналізу графіків пункту головного 

меню Analysis вибираємо Fit Polynomial, який 

відкриває діалогове вікно в якому задається порядок 

полінома (в нашому випадку використовується 

поліном другого порядку, який описується рівнянням 

y = A + B1x + B2x2), кількість точок, мінімальне та 

максимальне значнення аргументу (якщо задавати 

Xmin = 0, то крива екстраполюватиметься до осі 

ординат).  





Після натискання кнопки                в діалоговому вікні 

вводу параметрів поліному в діалоговому вікні 

графіку поряд з експериментальними точками 

з’являється крива поліному другого порядку, який 

описує вихідний графік  



У вікні PolyFit можна отримати усю множину з 

двадцяти точок полінома клацаючи по символу  



Складові проекту математичного аналізу графіка 

за допомогою полінома другого порядку та 

значення коефіцієнтів рівняння полінома.  



Діалогове вікно 

нелінійної 

обробки кривих: 

вибір категорії 

функції, вибір 

конкретної 

функції, приклад 

рівняння функції 

та зразок кривої. 




