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Ievads 
Latvijas Republikā (LR) lielākais enerģijas gala patērētājs ir mājsaimniecību sektors, kas 

sastāda 36% no kopējā enerģijas gala patēriņa. Bez tam Latvijas Republikas dzīvojamais fonds 
ar katru gadu turpina pieaugt. 2008.gadā kopējā apdzīvojamā platība sasniedza 60989,3 tūkst. 
m2, no tās 69% bija pilsētās, bet 31% lauku apvidos1. Latvijas Republikas galvaspilsētā Rīgā, kur 
dzīvo aptuveni trešā daļa valsts iedzīvotāju, dzīvojamais fonds ir 31% no visa valsts kopējā 
dzīvojamā fonda. Līdz ar to dzīvojamais fonds Rīgā būtiski ietekmē kopējā dzīvojamā fonda 
tehnisko stāvokli raksturojošos un īpatnējos siltumenerģijas patēriņa rādītājus. Dzīvojamās un 
sabiedriskās ēkas ir lielākie siltumenerģijas patērētāji. Pēdējo 10 gadu pētījumi parāda, ka 
siltumenerģija centralizētās apkures vajadzībām Rīgas pilsētā sastāda ap 40% no visas 
patērētājiem piegādātās enerģijas, kas 2 reizes pārsniedz patērēto elektroenerģiju2. Bez tam 
būtiska daļa - ap 15% no primārajiem energoresursiem tiek papildus pārvērsti siltuma enerģijā 
decentralizētās apkures vajadzībām. Tādējādi privāto un publisko ēku apkures sektors ar pāri par 
55% patērētās siltumenerģijas ir plašākais darba lauks arī dažādu energoefektivitātes un enerģijas 
taupīšanas pasākumu realizēšanai. Siltuma enerģijas optimāla izmantošana ēku apkures 
vajadzībām no tehnoloģiskā aspekta ir sadalāma 3 secīgos posmos –  

 primāro energoresursu pārvēršana siltumenerģijā – siltuma ražošana; 

 saražotās siltumenerģijas pārvade līdz gala patērētājam –siltuma pārvade un 
 siltumenerģijas optimāla izmantošana gala patērētāja siltuma sadales iekārtās. 

Atbilstoši šajās jomās potenciāli sasniedzamā energoefektivitāte strukturāli sastāda attiecīgi 22% 
- siltuma ražošanā, 31% siltuma pārvadē un 47% siltuma izmantošanā pie gala patērētāja. 
Centralizētā siltumapgāde (CSA) ietver gan siltuma ražošanu, gan tā piegādi gala patērētājiem, 
tāpēc šajās jomās paveras plašs darba lauks turpat 53% apmērā no energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu kopapjoma. CSA loma pašvaldību iedzīvotāju energoapgādē joprojām ir 
būtiska un turpina nostabilizēties, neraugoties uz decentralizētās siltumapgādes pieaugošo 
tendenci individuālajās jaunbūvēs saistībā ar dabas gāzes plašu izmantošanu arī mājsaimniecībās, 
kā arī uz pašvaldību normatīvo dokumentu darbību attiecībā uz individuālo siltuma ražošanu. Tā, 
piem., karstā ūdens sagatavošanai un piegādei nepieciešamo siltumenerģijas patēriņa 
                                                
1 Enerģētikas politika: Latvijas Republikas Pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008. – 2010. gadam. // 
Enerģētika un automatizācija, Nr.5, 2008 (70), 22.-28.lpp. 
2 U.Kanders, J.Kļaviņš, N.Zeltiņš. Ēku energoefektivitātes monitorings pirms un pēc to rekonstrukcijas: LU 
Cietvielu fizikas institūta pieredze. // Zin. prakt. sem. materiāli. Grāmata: Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika II, Rīga, 2002.g. 14.-15. marts, 32.1-32.10. 
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samazinājumu būtiski ietekmēja Rīgas domes normatīvie dokumenti, kas a)-paredzēja norēķinos 
ar iedzīvotājiem par patērēto siltumenerģiju izmantot dzīvokļos uzstādītos karstā ūdens skaitītāju 
rādījumus un b)-deva iespēju atteikties no centralizētās siltumapgādes, t.sk., arī no karstā ūdens 
apgādes, ierīkojot autonomus elektriskos vai gāzes ūdenssildītājus dzīvokļos. Bez tam CSA 
plānošanu un attīstību kavē klimatisko apstākļu svārstības un novirzes no būvnormatīvos 
noteiktajām normām [1]. Ja LR Ministru kabineta noteikumi Nr.376 “Latvijas būvnormatīvs 
LBN 003-01” [2] paredz 203 dienas ilgu apkures periodu Rīgai ar vidējo ārgaisa temperatūru 
0,00C, tad 2008./2009.gadā apkures sezona ilga 192 dienas un vidējā ārgaisa temperatūra bija 
+0,80C. Pēdējā desmitgadē atrodamas vēl drastiskākas novirzes no minētajām normām, piem., 
1999./2000.g. apkures sezona ilga 187 dienas ar vidējo ārgaisa temperatūru +1,50C, bet savukārt 
2000./2001.g. apkures sezona ilga 189 dienas ar vidējo ārgaisa temperatūru +2,00C [3]. 

Normatīvās vidējās ārgaisa temperatūras salīdzinājums ar faktisko stāvokli pēdējo 10 gadu 
periodā skaidri parāda, ka faktiskie ārgaisa temperatūras grafiki kopumā atrodas virs normatīvās 
līknes, izņemot 1998./1999.- un 2001./2002.gada novembri un decembri [1-3]. No augstāk teiktā 
saprotams, ka enerģijas tirgus konkurences apstākļos nepieciešams dienu dienā uzlabot CSA 
procesu energoefektivitāti. Šajā sakarā tika veikti apjomīgi CSA procesu pētījumi ar korelatīvās 
analīzes un laikrindu analīzes [4-8] palīdzību, izmantojot SC Vecmīlgrāvis siltumtehnisko 
parametru datus (1.tabula), kas aptvēra jau minēto 192 dienu ilgo 2008./2009.g. apkures sezonu. 
Pētījuma uzdevums bija noskaidrot CSA siltumtehnisko parametru korelatīvo saistību, izskaitļot 
pāru korelācijas matricas un sastādīt potenciālo regresoru-regresenta pāru tabulu ar mērķi tālāk 
attīstīt CSA regresijas modeļu izstrādāšanu. Tāpat pētījumu gaitā siltumtehnisko parametru 
korelatīvās saistības novērtēšanai tika sastādītas un izmantotas korelogrammas. 
 

Pētījumā izmantoto datu īss apraksts – faktoriālie un rezultatīvie parametri 
CSA procesi pēc savas fizikālās būtības ir siltumapmaiņas un siltuma pārneses procesi, kas 

tiek realizēti visai komplicētās tehnoloģiskās iekārtās un hidrauliskās sistēmās, kas savukārt 
kopumā veido centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS). Vairums gadījumos CSS sastāv no 
trim enerģētiski saistītiem, bet hidrauliski atdalītiem siltumnesēja kontūriem: 

1. Primārais jeb siltuma avota siltumnesēja kontūrs, kurā notiek siltuma ražošana; 

2. Sekundārais siltumnesēja kontūrs jeb ārējie siltumtīkli, kas nodrošina siltuma pārnesi no 
siltuma avota līdz gala patērētājam; 

3. Terciārais siltumnesēja kontūrs jeb gala patērētāja iekšējie siltumtīkli, kas nodrošina 
siltuma sadali ēku iekšienē. 

 
Siltuma avots parasti ir katlumājas vai koģenerācijas stacijas, kurās notiek kurināmā 
sadedzināšana un primārā siltumnesēja uzsildīšana līdz uzdotajai temperatūrai. Šajā procesā ir 
svarīgi nodrošināt augstu kurināmā sadegšanas siltuma izmantošanas efektivitāti, kas lielā mērā 
ir atkarīga no dūmgāzu atdzesēšanas iespējām. Primārā un sekundārā siltumnesēja kontūrus savā 
starpā enerģētiski sasaista atbilstoši siltummaiņi, kas nodrošina kontūru hidraulisko atsaisti un 
enerģijas pārnesi no siltuma avota kontūra uz ārējiem siltumtīkliem, kas ir šī pētījuma objekts. 
Viegli saprotams, ka līdzīgā veidā ēku apkures siltummaiņi hidrauliski atsaista ārējos un iekšējos 
siltumtīklus, bet enerģētiski nodrošina siltumenerģijas pārnesi jeb transportēšanu salīdzinoši 
lielos attālumos no siltuma avota līdz gala patērētāja ēku apkures siltummainim. Šī pētījuma 
ietvaros tika aplūkoti un analizēti siltumnesēja sekundārā kontūra jeb ārējo siltumtīklu stāvokli 
raksturojošie siltumtehniskie parametri un to savstarpējā saistība. CSS siltumtehniskie parametri 
ir lielā mērā līdzīgi tiem parametriem, kas apraksta teorētiskās termodinamiskās sistēmas. Te 
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minami tādi raksturīgi termodinamisko sistēmu lielumi kā temperatūra, spiediens, siltumnesēja 
vai darba ķermeņa tilpums, siltumnesēja plūsma vai caurplūde, enerģija vai siltuma daudzums, 
u.c. Bez tam CSS darbību raksturo ne mazums dažādi tehnoloģiskie parametri saistībā ar 
siltumtīklu topoloģiju un elementu tehnisko konstrukciju, ar siltumtīklu elementu savstarpējo 
slēgumu un pieslēguma shēmām. Taču šāda tipa parametri kā mazāk svarīgi salīdzinājumā ar 
termodinamiskajiem parametriem netika iekļauti šajā pētījumā. Viss termodinamisko 
siltumtehnisko parametru komplekts sastāv no 13 rādītājiem, kurus nosacīti var iedalīt 2 grupās 
A un B, kas raksturo CSA procesu norises enerģētisko un hidraulisko stāvokli. Tādējādi 
enerģētisko parametru A-grupu veido šādi rādītāji: 

1. T1   - siltumnesēja turpgaitas temperatūra, [deg.C]; 
2. T2  - siltumnesēja atgaitas temperatūra, [deg.C]; 

3. dT=T1-T2 - temperatūras diference, [deg.C]; 
4. Tag  - ārgaisa temperatūra, [deg.C]; 

5. Q  - siltumslodze, [ MW ]; 
6. EQ  - siltuma daudzums jeb siltumenerģija, [ MWh ]. 

 
Savukārt hidraulisko parametru B-grupu veido šādi rādītāji: 

7. V  - caurplūde jeb siltumnesēja plūsma, [m3/h]; 
8. EV  - caurplūdes daudzums jeb siltumnesēja apjoms, [m3]; 

9. Vpb_k  - caurplūdes korekcija [m3/h]; 
10. EV_pb  - caurplūdes daudzuma korekcija, [m3]; 

11. P1  - siltumnesēja turpgaitas spiediens, [Bar]; 
12. P2  - siltumnesēja atgaitas spiediens, [Bar]; 

13. dP  - spiediena diference, [Bar]. 
 
Siltumtehnisko parametru vērtības sakārtotas XLS-formāta tabulas veidā, kas aptver visu 
2008./2009.g. apkures sezonu, sākot 15.10.2008 un beidzot ar 24.04.2009. Apkures sezonas 
ilgums bija 192 dienas jeb 4608 stundas (1.tabula3). Kopumā siltumtehnisko parametru datu 
tabula satur 4608 ierakstus ar turpat 60 tūkst. (59904) rādījumu, kas ir attiecīgo parametru 
konkrētas stundas vidējā vērtība. Tā kā teorētiski parametru vērtības mainās nepārtraukti un 
tehniskās iespējas atļauj tās izmērīt ar ievērojami augstāku laika izšķiršanu, tad ir iespējams iegūt 
rādījumus ar vēl augstāku laika izšķiršanu, piem., 15 minūšu vai 10 minūšu vidējās vērtības. 
Taču dati ar šādu laika izšķiršanu nebija nepieciešami šī pētījuma mērķu sasniegšanai, kas saistīti 
ar parametru korelatīvo analīzi (KORELAN) un atsevišķu parametru dinamisko laikrindu (time 
series) pētījumiem [5, 6], lai atklātu to laika struktūru, proti, iespējamus trendus un sezonālās 
svārstības. Vēl vairāk, 1.tabulā ietvertajiem datiem ir 1h-laika izšķiršana un tie tika izmantoti, lai 
ar slīdošā vidējā (MA) vai centrētā slīdošā vidējā (CMA) metodi4 [8] iegūtu vairāk izlīdzinātus 
parametru datus, kā, piem., 6h-, 8h-, 24h- un lielāku laika periodu vidējās vērtības. 

1.tabula. 

SC ”Vecmīlgrāvis” siltumtehnisko parametru datu tabula par 2008./2009.g. apkures sezonu. 
                                                
3 Tabulā izkārtotos datus sagatavoja un pētīšanai nodeva "Rīgas siltuma" vadošais inženieris A.Rībelis. 
4 Moving average. // http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average. Elektroniskais resurss skatīts 01.-31.05.2009. 
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1.tabulā enerģētisko parametru A-grupa iezīmēta oranžā krāsā, bet hidraulisko parametru B-
grupa – tirkīza krāsā. 1.tabulā ietvertie 60 tūkst. rādījumi uzskatāmi pētījuma primārajiem datiem 
– pirmdatiem, kuri tika saglabāti neizmainītā veidā visu pētījuma laiku. Savukārt no pirmdatu 
kopijām un to datiem tika atvasināti jauni sekundārie parametri un aprēķinātas to vērtības. 
Pirmdati un sekundārie aprēķinātie dati tika izmantoti KORELAN un regresiju analīzes lineāro 
modeļu vajadzībām. Pētījuma gaitā parametru izkārtojums atvasinātajās tabulās tika mainīts, lai 
optimizētu aprēķinu veikšanu un diagrammu veidošanu. Tāpat tika veikta pirmdatu gludināšana 
ar CMA metodi, lai atklātu parametru laikrindu modeļus un to savstarpējo saistību. 

Starp 1.tabulā parādītajiem siltumtehniskajiem parametriem pastāv ciešāka vai mazāk cieša 
saistība, kurai visticamāk nav cēlonisks, bet gan statistiski korelatīvs raksturs. Te vietā būs minēt 
kādu vienkāršu termodinamisku procesu, kurā pastāv cēloniska sakarība starp ķermeņa 
temperatūru, T, un tā tilpumu, V. Izobāriskā procesā, kad ķermenis tiek sildīts, notiek tā 
izplešanās. Proti, paaugstinot ķermeņa temperatūru pie konstanta spiediena, P=const, palielinās 
tā lineārie izmēri un līdz ar to arī tā tilpums. Ķermeņu izplešanos atkarībā no temperatūras 
apraksta vielas stāvokļa vienādojums. Piem., gāzēm pie nelieliem spiedieniem tiek novērota 
lineāra tilpuma atkarība no ķermeņa absolūtās temperatūras, proti, VT. Šķidrumiem un cietām 
vielām starp ķermeņa tilpumu un temperatūru pastāv sarežģītāks kopsakars, taču joprojām tiek 
novērota stingra funkcionāla atkarība tilpumam no temperatūras, kurai ir kauzāls raksturs. CSA 
procesi ir daudz komplicētāki par tiem, kas norisinās noslēgtās termodinamiskās sistēmās, tāpēc 
ne vienmēr starp pētāmajiem parametriem tiek sagaidīta kauzalitāte. Līdz ar to nekādā gadījumā 
nevajadzētu uztvert iespējamās sakarības starp siltumtehniskajiem parametriem kā viennozīmīgi 
definētas funkcionālas sakarības starp mainīgajiem, no kuriem viens ir neatkarīgais mainīgais, 
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piem., X, bet otrs - atkarīgais mainīgais, piem., Y. Šāda stingra funkcionāla atkarība starp 
mainīgajiem X un Y tiek aprakstīta, piem., ar vienādojumiem Y1=X vai Y2=X2 , kuri pie 
uzdotajām mainīgā X-vērtībām viennozīmīgi nosaka Y-vērtības. Piem., ja X=5, tad no augstāk 
teiktā seko, ka Y1=5, bet Y2=25. CSS parametru gadījumā to starpā pastāv korelatīva saistība, 
tāpēc to iedalījums neatkarīgajos un atkarīgajos mainīgajos nebūtu korekts. Tas nozīmē, piem., 
ka ārgaisa temperatūra, Tag, regresijas vienādojumos (2)-(3)-(4) ir faktoriālais mainīgais, bet 
turpgaitas temperatūra, Ts, rezultatīvais mainīgais. Korelatīvā saistība starp mainīgajiem Ts un 
Tag. vēl negarantē seku iestāšanos "rezultatīvajā pusē" jeb sistēmas izejā, kā tikko notikušas 
izmaiņas "faktoriālajā pusē" jeb sistēmas ieejā. Šajā sakarā jāizsaka zināmi iebildumi dažu 
autoru striktajam parametru iedalījumam neatkarīgos un atkarīgajos mainīgajos5. Šī raksta autori 
nevar piekrist apgalvojumam, ka CSS "atkarīgo mainīgo parametru vērtības viennozīmīgi nosaka 
neatkarīgo parametru vērtības5". CSA procesu gadījumā siltumtehniskos parametrus tikai 
nosacīti var iedalīt pilnīgi neatkarīgajos un atkarīgajos mainīgajos. No formālā viedokļa 
KORELAN gadījumā ir pilnīgi vienalga, piem., vai siltumslodze, Q, ir atkarīga no ārgaisa 
temperatūras, Tag, vai otrādi. Šajā sakarā būs vietā paskaidrot, ka siltumslodze, Q, kauzāli nu 
nekādi nav atkarīga tiešā veidā no ārgaisa temperatūras, Tag, jo faktoriālā mainīgā Tag 
samazināšanās neizsauc automātisku rezultatīvā mainīgā Q pieaugumu. Faktiski siltumslodze, Q, 
tiešā veidā ir atkarīga no gala patērētāju sociālās uzvedības, proti, viņu darbības siltumtīklā, kas 
savukārt var būt atkarīga no ārgaisa temperatūras. Siltumslodze, Q, tiešā veidā ir atkarīga no 
pieslēgto gala patērētāju siltuma iekārtu kopīgās jaudas – jo zemāka būs ārgaisa temperatūra, jo 
lielāka būs gala patērētāju vajadzība pēc siltuma. Jo lielākas siltuma iekārtu jaudas tiks 
iedarbinātas, jo augstāka būs siltumslodze. No augstāk iztirzātā piemēra kļūst skaidrs, ka starp 
mainīgajiem Q un Tag pastāv pastarpināta korelatīva saite, kas ir simetriska attiecībā uz 
savstarpējo atkarību vai kauzalitāti. Tikai pētnieku profesionalitāte un dažādu blakus faktoru 
pārzināšana par to, kas eventuāli var ietekmēt pētāmos stohastiskos procesus, ļauj izvēlēties, 
kuru mainīgo no statistisko mainīgo pāra uzskatīt par neatkarīgo un kuru - par atkarīgo. Savukārt 
mainīgo pāru regresijas analīzē, kas tiks aplūkota zemāk, iespējami neatkarīgo mainīgo sauc par 
regresoru (mainīgā X analogs funkciju analīzē), bet par atkarīgu uzskatīto mainīgo sauc par 
regresentu (mainīgā Y analogs funkciju analīzē). Piem., pētot mainīgo pāra Q un Tag lineāro 
regresiju, visticamāk ārgaisa temperatūra, Tag, būtu uzskatāma par regresoru, bet siltumslodze, 
Q, – par regresentu. 

 

Siltumtehnisko parametru pāru korelācijas matricas un regresora-regresenta jēdziens 
Katru no augstāk aplūkotajiem 13 siltumtehniskajiem parametriem (mainīgajiem), kuru 

skaitliskās vērtības apkopotas 1.tabulā, var uzskatīt par statistisko objektu, kura detalizētai 
izpētei pamatoti vajadzētu izmantot statistiskās metodes. Šī pētījuma ietvaros galvenokārt tiks 
izmantotas mainīgo korelatīvā analīze (KORELAN) un korelogrammu regresijas analīze. 
KORELAN ļauj noskaidrot korelatīvās saistības ciešumu starp mainīgajiem, bet regresijas 
analīze tiek izmantota, lai izstrādātu stohastisko procesu matemātiskos (funkcionālos) modeļus. 
Vispirms jānoskaidro mainīgo korelatīvās saistības ciešums. Tikai tajos gadījumos, kad šī 
korelatīvā saistība starp mainīgajiem ir pietiekoši stipra, ir pamatoti veidot matemātiskos 
modeļus un meklēt konkrētas funkcionālās izteiksmes. Formāli, piem., viena-faktora lineāro 
modeli var izveidot un piekārtot jebkuram mainīgo pārim, bet būs grūtības ar modeļa parametru 
fizikālo interpretāciju, kā arī paskaidrot paša modeļa nepieciešamību, ja tas no visa datu masīva 
var izskaidrot tikai dažus procentus datu savstarpējo saistību. Turklāt nav jēgas izmantot šādu 

                                                
5 V.Vītoliņš. Biokurināmā Siltumapgādes Sistēmas Darbības Optimizācija. // Promocijas darba kopsavilkums, RTU, 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūts, Rīga, 2005, 38 lpp. 
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modeli regresenta nākotnes vērtību prognozēšanai. Vienkāršākais korelācijas gadījums ir pāru 
korelācija, kas raksturo sakarības ciešumu starp 2 mainīgajiem, proti, starp potenciālo regresoru 
un regresentu. Ja sakarība starp regresoru un regresentu ir lineāra, tad šīs sakarības ciešumu 
nosaka lineārā korelācija. Ja sakarība starp regresoru un regresentu nav lineāra, tad šīs sakarības 
ciešumu raksturo nelineārā korelācija. Bez tam pāru korelācija var būt atkarīga arī no citu 
zināmu un nezināmu faktoru (mainīgo) ietekmes. Šāda veida ietekmi sauc par statistisko fonu, 
kas var atšķirties gan pēc rakstura, gan pēc intensitātes. Piem., ja CSA procesu gadījumā tiek 
aplūkota tikai siltumtehnisko parametru Q un Tag (mainīgo pāra) korelācija, tad visu vismaz 
zināmo pārējo 11 parametru (mainīgo) ietekme uz Q un Tag veido fona līmeni, kas var būt arī 
vērā ņemams lielums. Tādā gadījumā nebūtu pareizi ignorēt šāda fona ietekmi uz pāru 
korelāciju. Šajā sakarā acīmredzami nepieciešams noskaidrot visu iespējamo pāru korelācijas 
ciešumu, kuru raksturo lineārās korelācijas koeficients, R, kuru aprēķina pēc Pīrsona (Pearson) 
formulas6: 

2222 )(*)(
))((

iiii

iiii
xy

yynxxn
yxyxnR




  ,  (1) 

kur 
xi - mainīgā X jeb regresora laikrindas vērtības, kuras novērotas secīgos laika momentos {... , 

i-1, i, i+1, ...}; 
yi - mainīgā Y jeb regresenta laikrindas vērtības, kuras novērotas tajos pašos secīgajos laika 

momentos {... , i-1, i, i+1, ...}; 
n mainīgo X un Y pāru skaits (xi, yi). 
 
Lineārās korelācijas koeficients, Rxy, vērtības var atrasties intervālā [-1;+1]. Te vietā atzīmēt, ka 
korelācijas koeficientam piemīt komutatīvā īpašība, proti, Rxy= Ryx. Praksē tiek izmantota ne tik 
bieži pati R-vērtība, cik R2-vērtība, kuru sauc arī par determinācijas koeficientu. Skaitliskā R2-
vērtība skaidri parāda, cik lielu regresenta Y izkliedes daļu izskaidro tās lineārā saistība ar 
regresoru X. Piem., determinācijas koeficienta, R2, vērtība 0,75 skaidri norāda uz to, ka 75% no 
visām regresenta Y vērtībām ir lineāri saistītas ar regresora X vērtībām. Šajā gadījumā grūti 
kontrolējamajai fona ietekmei atstāti tikai 25% no visām regresenta Y vērtībām. Ja R2=1, tad var 
uzskatīt, ka starp mainīgajiem X un Y pastāv funkcionāla sakarība, proti, regreora X un regresenta 
Y saistību apraksta lineārs vienādojums y=0+1*x ar diviem lineārā modeļa parametriem: 0 - 
brīvais loceklis jeb y-vērtība pie x=0 un 1 - taisnes slīpuma koeficients. Sakarība starp 
mainīgajiem X un Y tiek uzskatīta par ciešu, ja R >0,75. Pie šādām R-vērtībām ir vietā aplūkot 
jautājumu par mainīgo X un Y sakarības aprakstu ar lineāro modeli, kas bija pieminēts augstāk. 
No teiktā saprotams, ka sakarības ciešums nav atkarīgs no tā, vai korelācija ir pozitīva vai 
negatīva, bet gan no korelācijas koeficienta absolūtās vērtības. Savukārt vidēji ciešas sakarības 
gadījumā, kuru definē ar nevienādību 0,5< R  <0,75, lineārā modeļa lietošana ir iespējama no 

formālā aspekta, bet problemātiska ir tā fizikālā interpretācija. Pie nosacījuma R <0,5 tiek 

uzskatīts, ka mainīgo X un Y korelatīvā saistība ir vāja. Ja R =0 vai tuvu nullei, tad var uzskatīt, 
ka starp mainīgajiem X un Y nepastāv nekāda pat vāja korelatīva saistība. Lai noskaidrotu 
1.tabulā ietverto 13 siltumtehnisko parametru iespējamo korelatīvo saistību, tika izskaitļoti visi 
iespējamie 13x13 pāru korelācijas koeficienti un sastādīta korelācijas matrica (2.tabula), 
izmantojot apkures sezonas visus datus, kas sastādīja 4608 mērījumus par katru parametru. 

                                                
6 Correlation. // http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation; Elektroniskais resurss skatīts 01.-31.05.2009 
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Matricā apkopotie aprēķinu dati ļauj izdarīt secinājumus par parametru saderīgumu no regresora-
regresenta aspekta. 

2.tabula. 

Siltumtehnisko parametru pāru korelācijas matrica ar 13x13 elementiem uz apkures sezonas visu 
datu bāzes. 

 
 
Ar oranžu un tirkīza krāsu ir iezīmētas tās tabulas šūnas, kurās R >0,75. Katrā pāru korelācijas 
matricas rindas un kolonas krustpunktā atrodas atbilstošo siltumtehnisko parametru (mainīgo) 
pāru korelācijas koeficienta R-vērtība. Ar oranžu krāsu ir iezīmēta pāru pozitīvā korelācija, bet 
tirkīza krāsā iezīmēta pāru negatīvā korelācija. Tā, piem., atrodam, ka siltumslodzes, Q, un 
ārgaisa temperatūras, Tag, negatīvās korelācijas koeficients ir R(Q;Tag)=R(Tag;Q)=-0,8913. 
Turklāt tā absolūtā vērtība R =0,8913>0,75 ir pietiekoši augsta, lai abi minētie parametri 
veidotu regresora-regresenta pāri. Viegli pamanīt, ka korelācijas matricas galveno diagonāli 
veido elementi, kas ir attiecīgo parametru autokorelācijas koeficienti, kuru vērtība vienmēr ir 
vienāda ar vieninieku, proti, Rxx=Ryy= ... =1. Pāru korelācijas komutatīvās īpašības Rxy=Ryx dēļ 
matrica ir simetriska pret tās galveno diagonāli. Ja R -vērtības ir augstākas par 0,75, tad starp 
parametriem pastāv cieša korelatīvā sakarība, kas var kalpot par pamatu atbilstoša funkcionālā 
regresijas modeļa izstrādei. Ja pieņemam, ka korelācijas matricas rindu nosaukumi T1, T2, dT, 
Tag, ... ir potenciālie regresori, bet līdzīgie kolonu nosaukumi T1, T2, dT, Tag, ... – potenciālie 
regresenti, tad varam detalizēti izsekot tam, kādus regresora-regresenta pārus varam izveidot no 
13 siltumtehniskajiem parametriem, kuru korelācijas koeficients R >0,75. Šādu atšķirīgu cieši 
saistītu regresora-regresenta pāru kopskaits ir 18, ja atceramies, ka Rxy=Ryx. No korelācijas 
matricas (2.tabula) ir skaidri redzams, ka piem., parametrs T1 kā regresors var veidot 5 šādus 
regresora-regresenta pārus. No formālā viedokļa tikpat pamatoti šajos pāros parametrs T1 var 
pildīt arī regresenta lomu, kā tas notiek kombinācijā ar ārgaisa temperatūru. Līdzīgi varam 
konstatēt, ka parametrs T2 kā regresors var veidot 3 regresora-regresenta pārus, parametrs dT kā 
regresors – tikai 1 šādu regresora-regresenta pāri ar parametru T1, parametrs Tag kā regresors - 4 
šādus regresora-regresenta pārus, utt. Tā pavisam var izveidot 36 regresora-regresenta pārus no 
169 iespējamajiem pāriem, kā tas parādīts zemāk 3.tabulā, no kuriem ik divi atšķiras tikai ar 
parametru secību pārī. Tāpēc atšķirīgo pāru skaits neatkarīgi no elementu secības pārī būs divas 
reizes mazāks, proti, 18 pāri regresora-regresenta statusā, kas ir pietiekoši pamatoti, lai pāru 
savstarpējo saistību aprakstītu ar lineāru regresijas modeli. 

3.tabula. 
Iespējamo siltumtehnisko parametru pāru skaits regresora-regresenta statusā. 
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Siltumtehnisko parametru pāru korelācijas pētījumiem ne vienmēr jāizmanto visi pieejamie dati, 
kas saistīti ar konkrētu apkures sezonu vai pat vairākām apkures sezonām. Tā, piem., dabiski ir 
uzdot jautājumu, ar ko un kādā veidā atšķiras CSA procesi izteikti aukstajos ziemas mēnešos, 
piem., janvārī un februārī no izteikti siltajiem apkures sezonas mēnešiem, kādi neapšaubāmi ir 
oktobris un aprīlis. Šajā sakarā ir lietderīgi izskaitļot pāru korelācijas matricas uz mazāk 
apjomīgu datu bāzes, kas aptver tikai minēto dubulto mēnešu datus, vai arī kādu citu laika 
periodu, kas var būt kāds konkrēts mēnesis, nedēļas vai noteikts dienu skaits. Datu bāzes izvēle 
ir atkarīga no uzdotā jautājuma un sasniedzamā pētījuma mērķa. Turklāt korelācijas koeficienta 
vērtības vistiešākā veidā ir atkarīgas no izvēlētās datu bāzes. Nav grūti paredzēt, ka, piem., 
turpgaitas temperatūra, T1, būs ievērojami mazāk jutīga pret ārgaisa temperatūru, Tag, apkures 
sezonas siltajos mēnešos salīdzinājumā ar aukstākajiem ziemas mēnešiem janvāri un februāri. 
Šajā sakarā tika izskaitļotas atbilstošas pāru korelācijas matricas uz oktobra&aprīļa un 
janvāra&februāra datu bāzes, kas parādītas zemāk 4. un 5.tabulā, kurās 13 siltumtehnisko 
parametru vietā izvēlēti tikai 8 parametri, kuri saskaņā ar 2.tabulas datiem veidoja visciešāk savā 
starpā korelatīvi saistītos parametru pārus. 

4.tabula. 
Siltumtehnisko parametru pāru korelācijas matrica ar 8x8 elementiem uz apkures sezonas 

oktobra&aprīļa mēnešu datu bāzes. 

 
 
Oktobra&aprīļa pāru korelācijas matrica (4.tabula) atklāj tikai 14 parametru pārus no 56 
iespējamajiem, neieskaitot matricas galvenās diagonāles 8 elementus, kuru korelācijas 
koeficients atbilst kritērijam R >0,75. Turklāt ne turpgaitas temperatūra, T1, ne ārgaisa 
temperatūra, Tag, nav to siltumtehnisko parametru starpā, kas kombinācijā viens ar otru vai ar 
citiem tabulā ietvertajiem parametriem varētu veidot regresora-regresenta pārus. Augstu 
savstarpējo korelāciju uzrāda siltumslodzes, Q, un caurplūdes,V, parametri, kā arī to integrālie 
atvasinājumi EQ un EV. 
 

5.tabula. 
Siltumtehnisko parametru pāru korelācijas matrica ar 8x8 elementiem uz apkures sezonas 

janvāra&februāra mēnešu datu bāzes. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


U.Kanders et al., , LU&RTU, tel. 29564107; epasts: uldis.kanders@gmail.com;  
fails: UK&DT'DH-ScatterPlots&CorrelMatrix . 

9 

 
 
Turpretim janvāra&februāra pāru korelācijas matricas gadījumā (5.tabula) 30 parametru pāri 
veido ciešu korelatīvo saiti, jo atbilstošās korelācijas koeficienta vērtības pārvar kritērija 
R >0,75 nosacījumus ar lielāku rezervi, kā to novērojām ar apkures sezonas visu mēnešu datiem 

(1.tabula). Piem., turpgaitas temperatūras, T1, un ārgaisa temperatūras, Tag, korelācijas 
koeficienta vērtība palielinājusies no R =0,8229 līdz R =0,9127. Līdzīgā veidā var izskaitļot 
korelācijas matricas par katru apkures mēnesi vai kādu citu laika periodu, ja tas ir nepieciešams 
saistībā problēmas risinājumu. Zemāk 6.tabulā sakārtoti dati par korelācijas koeficientu, R, un 
determinācijas koeficientu, R2 jeb R^2, kas izskaitļoti uz atsevišķu apkures sezonas mēnešu datu 
bāzes. Turklāt apkures sezonas mēneši sakārtoti dilstoši pēc determinācijas koeficienta vērtības. 
 

6.tabula. 

Siltumtehnisko parametru T1 un Tag pāru korelācija uz atsevišķu apkures sezonas mēnešu datu 
bāzes. 

Mēnesis R R^2 
Janvāris -0,943981 0,8911 
Februāris -0,912140 0,8320 
Decembris -0,847054 0,7175 
Novembris -0,751332 0,5645 
Marts -0,695557 0,4838 
Aprīlis -0,280713 0,0788 
Oktobris -0,067082 0,0045 
Visa apk. sezona -0,822861 0,6771 

 
No augstāk aplūkotajiem piemēriem redzams, ka datu bāzes sašaurināšana vai paplašināšana var 
izsaukt korelācijas koeficienta vērtību būtiskas izmaiņas – vienā gadījumā tās paaugstinot, citā – 
pazeminot. Tas norāda uz to, ka korelācijas matrica jutīgi reaģē uz izmaiņām, kas notikušas ar 
attiecīgo parametru datu bāzi. Korelācijas matrica ir izmantojama vienmēr, kad nepieciešams 
noskaidrot kādu parametru savstarpējo saistību vai, gluži pretēji, to savstarpējo neatkarību. CSA 
procesu kontekstā parametru Tag var īpaši izcelt kā "absolūto regresoru", jo grūti iedomāties 
apsvērumus, kas liktu parametru Tag izmantot par regresentu, pētot parametru kopsakarības un 
veidojot to regresijas modeļus. 

Bez jau aplūkotajām korelācijas matricām KORELAN ietvaros plaši izmanto arī 
korelācijas (izkliedes) diagrammas7, lai vizuāli noteiktu regresora-regresenta sakarības veidu un 
saistības ciešumu. Korelācijas diagrammā parasti uz horizontālās ass atliek regresora vērtības, 
piem., X, bet uz vertikālās ass – regresoram atbilstošās regresenta vērtības, piem., Y. Parametru X 
un Y gadījumā attiecīgo pāru korelācijas koeficientu un punktu kopu apzīmēsim ar vienu un to 

                                                
7 Citur literatūrā un arī šajā pētījumā tiks lietots līdzvērtīgs termins "korelogramma". 
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pašu simbolu R(X;Y)=R(Y;X). Tādējādi iegūto punktu izkliede ap iedomāto modeļa līkni raksturo 
korelācijas veidu un ciešumu. Zemāk attēlos ir parādīta divu pāru regresora-regresenta 
korelācijas diagrammas – pozitīva pāru korelācija R(V;EV) parametriem V un EV (1.attēls) un 
negatīva pāru korelācija R(Tag;T2) parametriem Tag un T2 (2.attēls). Abos gadījumos regresora-
regresenta pāru skaits "N" sasniedz 4608, kas aptver visus apkures sezonas datus. Tāpat visi 
iespējamie apkures sezonas dati ir izmantoti vēl 6 korelācijas diagrammās, kas apkopotas 
3.attēlā. Taču korelācijas diagrammas var veidot uz dažāda apjoma datu bāzes līdzīgi tam, kā tas 
tika darīts ar korelācijas matricām augstāk. 
 

 
1.attēls.  Pozitīvas pāru korelācijas diagramma R(V;EV) cieši saistītiem pāriem V un EV. 
 
Vēl citas korelācijas diagrammas parādītas 3.attēlā, kur katra atsevišķā diagramma atzīmēta pēc 
parauga R(X;Y). Pirmais mainīgais korelācijas koeficientā R(X;Y) apzīmē regresoru, bet otrais 
mainīgais – regresentu. Trīs korelācijas diagrammas augšējā rindā reprezentē pozitīvu pāru 
korelāciju, bet apakšējā rindā – negatīvu pāru korelāciju. 

Negatīvu pāru korelāciju parasti novēro parametru pāros ar ārgaisa temperatūru. 
Atbilstošās negatīvās korelācijas diagrammas saistībā ar ārgaisa temperatūru ir pazīstamas ar 
tādiem nosaukumiem kā Siltumslodzes grafiks-R(Tag;Q), Turpgaitas temperatūras grafiks-
R(Tag;T1) un Atgaitas temperatūras grafiks-R(Tag;T2). Turpgaitas temperatūras grafiku-R(Tag;T1) 
plaši izmanto CSA praksē, lai nodrošinātu nepieciešamo siltumtīklu darbības režīmu atbilstoši 
ārgaisa temperatūrai. 

Lai pārskats par siltumtehnisko parametru pāru korelāciju būtu iespējami pilnīgāks, tad 
7.tabulā ir izcelta pāru korelācija ar vidēji ciešu (rozā krāsa) un īpaši vāju (sarkanā krāsa) 
savstarpējo saistību. Saskaņā ar kritēriju 0,1<|R|<0,5 vairums no 169 parametru pāriem uzrāda 
vāju korelatīvo saistību, kas sastāda kopsummā 60 parametru pārus, no tiem 32 pāri ar pozitīvu 
korelāciju, bet 28 pāri – ar negatīvu korelāciju. Minētie 60 parametru pāri 7.tabulā palikuši 
neiezīmēti. 
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2.attēls.  Negatīvas pāru korelācijas diagramma R(Tag; T2) cieši saistītiem pāriem Tag un T2. 
 
Pāru korelācijas matricā (7.tabula) ar rozā krāsu ir iezīmēti tie matricas elementi, kuru skaitliskās 
vērtības apmierina kritēriju 0,5< R <0,75, bet sarkanā krāsā iezīmēti citi matricas elementi, kuru 

skaitliskās vērtības atbilst kritērijam R <0,1. Nav grūti pārliecināties, ka vidēji ciešas sakarības 
kritērijam atbilst 16 pāri, no kuriem 10 pāri ir ar pozitīvu korelāciju, bet 6 pāri - ar negatīvu 
korelāciju. Saskaņā ar kritēriju R <0,1 par īpaši vāji saistītiem tiek atzīti 44 parametru pāri, no 
kuriem 18 pāri ir ar pozitīvu korelāciju, bet 26 pāri - ar negatīvu korelāciju. 

Šajā pētījumā jēdziens "regresora-regresenta pāris" tiek attiecināts vienīgi uz cieši 
saistītiem parametru pāriem, kuru gadījumā ir pamatoti arī no fizikālā aspekta izstrādāt regresijas 
modeļus un meklēt funkcionālu atkarību regresenta vidējām vērtībām no regresora patvaļīgi 
izvēlētām skaitliskajām vērtībām. Tādējādi 7.tabulā iezīmētie 60 parametru pāri un tikpat daudz 
neiezīmēto pāru - kopsummā 120 korelācijas matricas elementu paliek ārpus "regresora-
regresenta pāru" kategorijas. Tāpat ārpus minētās kategorijas paliek korelācijas matricas 
galvenās diagonāles 13 elementi, kas atbilst siltumtehnisko parametru autokorelācijas 
gadījumam. Taču minētie apsvērumi nav šķērslis, lai izveidotu vidēji cieši saistītu un īpaši vāji 
saistītu parametru pāru korelācijas diagrammas, kā tas parādīts zemāk 4.-5.-6.-7.attēlā, ar mērķi 
vizualizēt šāda tipa korelatīvo saistību. Redzams, ka vidēji cieši saistītu pāru korelācijas 
diagrammas nav nemaz tik bezcerīgi izkliedētu punktu mākonis, lai tajā nepamanītu iespējamo 
lineāro trendu starp parametriem (4.-5.attēls). 
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3.attēls.  Regresora-regresenta pāru korelācijas diagrammas cieši saistītiem pāriem. 
 
 

7.tabula. 

Siltumtehnisko parametru pāru korelācijas matrica 13x13 ar iezīmētiem R-vērtībām atbilstoši 
pāriem ar vidēji ciešu un īpaši vāju savstarpējo saistību. 

 
 
Savukārt īpaši vāji saistītu pāru korelācijas diagramma (6.attēls) uzskatāmi parāda bezcerīgi 
izkliedētu punktu mākoni, kurā patiešām neiespējami pamanīt iespējamā trenda virzienu. Līdz ar 
to nav nekāda pamata šādā un līdzīgos gadījumos runāt par procesu regresijas modeļiem šādu 
parametru kontekstā. Tanī pat laikā šādi savstarpēji nesaistīti vai ļoti vāji saistīti siltumtehniskie 
parametri var kalpot par faktoriālajiem mainīgajiem, kuru vērtības nemainās vai ļoti maz 
izmainās, kad tiek mainītas citas CSA procesu parametru vērtības. Vēl citas vidēji cieši un īpaši 
vāji saistītu pāru korelācijas diagrammas parādītas 7.attēlā, kur katra atsevišķā diagramma 
atzīmēta pēc parauga R(X;Y). Pirmais mainīgais korelācijas koeficientā R(X;Y) apzīmē 
iespējamo faktoriālo mainīgo, bet otrais mainīgais – iespējamo rezultatīvo mainīgo. Trīs 
korelācijas diagrammas 7.attēla augšējā rindā reprezentē vidēji cieši saistītu pāru korelāciju 
(2 negatīvas + 1 pozitīva), bet apakšējā rindā – īpaši vāji saistītu pāru korelāciju (visas 
3 negatīvas). 
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4.attēls.  Pozitīvas pāru korelācijas diagramma R(V;T2) vidēji cieši saistītiem  

pāriem V un T2. 
 
 

 
5.attēls.  Negatīva pāru korelācijas diagramma R(Tag;V) vidēji cieši saistītiem  

pāriem Tag  un V. 
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6.attēls.  Negatīva pāru korelācijas diagramma R(V;EV_pb) īpaši vāji saistītiem  

pāriem V un EV_pb. 
 
 

 
7.attēls.  Pāru korelācijas diagrammas vidēji cieši un īpaši vāji saistītiem pāriem. 
 
 

Secinājumi 
1. Pētījumā izmantotais 13 siltumtehnisko parametru datu bāze satur 4608 ierakstus ar turpat 

60 tūkst. (59904) rādījumu, kas ir attiecīgo parametru konkrētas stundas vidējā vērtība. 
Pāru korelācijas matricas izskaitļotas 169 siltumtehnisko parametru pāriem, kuru dažādās 
kombinācijas atšķirīgām datu kopām uzrāda korelācijas koeficientu, xyR , robežās no 
0,02227 līdz 0,99794. Tas norāda uz to, ka starp parametriem pastāv korelatīvā saistība 
plašā diapazonā no ļoti vājas līdz ļoti ciešai sasaistei. 
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2. Siltumtehnisko parametru pāru, X un Y, korelācijas diagramma ir datu kopas (Xi; Yj) 
grafiska reprezentācija, kur dinamisko laikrindu {Xi} un {Yj} ik divi locekļi, Xi un Yj, veido 
diagrammas i-to punktu. Korelācijas diagrammā parasti uz horizontālās ass atliek regresora 
vērtības, piem., X, bet uz vertikālās ass – regresoram atbilstošās regresenta vērtības, piem., 
Tādā veidā iegūto punktu izkliede korelogrammās ap iedomāto balansa-līdzsvara līkni 
raksturo korelācijas ciešumu un veidu, proti, regresora-regresenta pozitīvo vai negatīvo 
korelāciju . Y. Pāru korelācijas matricas un diagrammas var veidot uz dažāda apjoma datu 
bāzes, sākot ar visu apkures sezonu līdz atsevišķiem mēnešiem vai nedēļām atkarībā no 
sasniedzamā mērķa un uzdevuma.  

3. Pāru korelācijas matricas );( ji YXR var uzskatīt par "jutīgu" analīzes instrumentu, ar kura 
palīdzību var noteikt potenciālos siltumtehnisko parametru pārus, kas izmantojami 
regresora-regresenta statusā, ja xyR 0,75. Taču tas vēl nenozīmē, ka starp korelatīvi cieši 
saistītajiem siltumtehniskajiem parametriem pastāvētu kauzalitāte. Siltumtehnisko 
parametru regresora-regresenta statuss ir savstarpēji simetrisks, proti, parametru-regresoru 
var pārdefinēt par regresentu, un regresentu – par regresoru. 

4. Siltumtehnisko parametru korelatīvās analīzes svarīga sastāvdaļa ir pāru korelācijas 
matricu, );( ji YXR , izskaitļošana un korelogrammu izveidošana, kas ļauj siltumtehnisko 
parametru korelatīvo saistību vizualizēt un grafiski novērtēt potenciālo regresijas modeļu 
funkcionālo formu. Savukārt pāru korelācijas matricas, );( ji YXR , elementu vērtības, 

xyR , ir augstākā mērā atkarīgas no izvēlētās datu bāzes apjoma, kā arī no atbilstošā laika 
perioda. Tā, piem., pāru korelācijas matricas, kas izskaitļotas attiecīgi uz oktobra&aprīļa un 
janvāra&februāra mēnešu datu bāzes ir būtiski atšķirīgas, kaut arī to apjomi ir līdzīgi. 

5. Ja korelācijas koeficienta, xyR , vērtības ir pietiekoši augstas, xyR 0,75, tad starp 
siltumtehniskajiem parametriem pastāv cieša korelatīvā saistība, kas var kalpot par pamatu 
atbilstoša funkcionālā regresijas modeļa izstrādei. No visas apkures sezonas korelācijas 
matricas teorētiski iespējamajiem 169 parametru pāriem saskaņā ar atbilstošās pāru 
korelācijas matricas elementu vērtībām tikai 18 parametru pāri ar ciešu korelatīvo saistību 
būtu pamatoti izmantot CSA procesu tālākā modelēšanā un regresijas modeļu 
konstruēšanā. 
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Turlajs D., Kanders U. Siltumenerģētisko procesu analīze izmantojot pāru korelācijas matricu metodi. 

Darbā veikta centralizētās siltumapgādes (CSA) procesu padziļināta izpēte, izmantojot korelatīvās analīzes 
metodes. Siltumtehnisko parametru korelatīvās analīzes svarīga sastāvdaļa ir pāru korelācijas matricu izskaitļošana 
un korelogrammu izveidošana, kas ļauj siltumtehnisko parametru korelatīvo saistību vizualizēt un ātri novērtēt 
potenciālo regresijas modeļu funkcionālo formu. Pētījumu gaitā tika noskaidrota CSA siltumtehnisko parametru 
korelatīvā saistība, izskaitļotas pāru korelācijas matricas un sastādīta potenciālo regresoru-regresenta pāru tabula 
ar mērķi tālāk attīstīt CSA regresijas modeļu izstrādāšanu. Pāru korelācijas matricas elementu vērtības ir augstākā 
mērā atkarīgas no izvēlētās datu bāzes apjoma un atbilstošā laika perioda. Tāpēc pāru korelācijas matricas var 
uzskatīt par "jutīgu" analīzes instrumentu, ar kura palīdzību var noteikt potenciālos siltumtehnisko parametru 
pārus, kas izmantojami regresora-regresenta statusā. 
 
Turlajs D., Kanders U. Analysis of district heating processes using pair correlation matrix method. 

The article deals with correlation analysis of district heating processes using correlation matrixes and 
correlation scatter plots. The district heating (DH) processes are described by 6 thermal-energetic parameters and 
7 hydraulic parameters as, for instance, supply and return water temperature, Ts and Tr,  outdoor temperature, Tout, 
supply water flux, V, and so on. Several correlation matrixes have been computed on the basis of different DH-
parameter data sets obtained in different time periods, e.g., October&April or Januar&Februar months. It has been 
stated that correlation matrixes are sensitive instrument for estimation of so called regressor-regresent pairs of DH-
parameters that one can use for corresponding regression models as well as for digital modeling and control of a 
DH system. The correlation scatter plots of the estimated regressor-regresent pairs are used in order to explore 
quickly eventual regression model functional form by corresponding graphs. 
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