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Az elsajátítandó ismeretanyag részletes leírása: 
A kurzus célja az egy- és többváltozós kémiai adatelemzés alapmódszereinek 

áttekintése, beleértve a módszerek matematikai és matematikai statisztikai hátterét, az 

alkalmazások szoftveres bemutatását analitikai kémiai példákon, illetve az adatmegadás 

konvencióinak tisztázását. 

Egyváltozós statisztikai ismeretek áttekintése, ismétlése: Véletlen jelenség, sokaság-

minta, valószínűségi változó, objektum, tulajdonság, adattípusok. Diszkrét változó eloszlása, 

eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, statisztikai paraméterek, várható érték, variancia, 

ferdeség, csúcsosság, középérték szórása, robusztus megfelelők: medián, módusz, kvartilis, 

percentilis, grafikus megjelenítések.  

Legfontosabb eloszlások: binomiális, Poisson, normális, exponenciális, egyenletes. 

Származtatott eloszlások: t- F- és χ2.  

Statisztikai paraméterek pont- és intervallumbecslése, konfidencia intervallum 

számítások és szerepük adatmegadáskor. Precizitás, pontosság, ismételhetőség és 

reprodukálhatóság. 

Statisztikai próbák: u(z)-próba, χ2–próba varianciára, F-próba, egy és kétmintás t-próba, 

próbák több variancia vizsgálatára, illeszkedésvizsgálat: Kolmogorov-Szmirnov próba, χ2-

próba, grafikus megoldások. 

Többváltozós adatok tárolása, adatok lineáris tere, korreláció, kovariancia, centrálás, 

skálázás, standardizálás. Metrikus adatvektorok távolsága: euklideszi, Mahalanobis, 

Manhattan. Rangkorreláció, kategorikus adatvektorok. 

Csoportosítás - klaszter analízis: klaszterek jellemzői, hierarchikus csoportosítás, K-

közép csoportosítás, közös szomszéd alapú csoportosítás. Osztályozás-klasszifikáció: 

fogalmai, minősítése, paraméteres osztályozás, lineáris és kvadratikus diszkriminancia 

analízis, döntési fák. 

Főkomponens-elemzés: lineáris algebrai elméleti háttér, bázis-transzformáció, megoldás 

sajátérték probléma és szinguláris érték felbontással. A megtartandó főkomponensek 

számának meghatározási módszerei, grafikus és numerikus módszerek. Loading és score 

ábrák, alkalmazás csoportosításra. Kitekintés a faktoranalízis felé, forgatás, változók 

korrelációja. 

Modellezés elméleti alapjai, paraméterbecslés, kalibráció, regresszió, maximum-

likelihood-elv, legkisebb négyzetek elve. Többváltozós lineáris regresszió, általánosított 

inverz, súlyozatlan és súlyozott regresszió, paraméterek pontossága, hat-mátrix. A regresszió 

diagnosztikája, R2, varianciaanalízis regresszió minősítésére, reziduálisok. Linearitási 

tartomány, érzékenység, kimutatási és meghatározási határ. Tanító és ellenőrző adatok, 

keresztellenőrzés, bootstrap, validálás, változó-kiválasztás. 

Torzított regresszió: mátrix kondíciója, kollinearitás. Tyihonov ill. ridge regularizáció, 

főkomponens regresszió. Parciális legkisebb négyzetek módszere, függő és független latens 

változók, eredmények értelmezése, reziduálisok vizsgálata. Robusztus regresszió, letörési 

pont, becslések, leverage és outlier pontok. 



További modellezések: GLS, nemlineáris paraméterbecslés, függő és független 

váltózóban is hibát tartalmazó adatok regressziója, néhány szó a görbefelbontásról és a kernel 

módszerekről. Szelektivitás, specifikusság, felbontás, zaj és háttér. 

Egy- és kéttényezős varianciaanalízis. Kovariancia analízis. Kísérlettervezés célja, 

faktorok, válaszfelület, részleges és teljes faktoriális tervek, optimális tervezések. 
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