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8. Függelék 

8.1. Szakmai szószedet 

ANN: Mesterséges ideghálózatok (Artifical Neural Network) /ld. 8.7.5.4. fej./ 

CCD: Töltéscsatolt eszköz, (Charge-Coupled Device) egy analóg jelek továbbítására 

szolgáló elektronikai alkatrész. A Raman-spektrometriában használt detektor, amely az 

alkatrészt láncfotodiódával kombinálva a fényt elektronikus jelekké alakító eszközzé válik, 

mely egymáshoz csatolt kondenzátorokból álló integrált áramkört tartalmaz. 

CLS: Klasszikus legkisebb négyzetek módszere (Classical Least Squares) 

doboz ábra/box-plot: A terjedelem, az interkvartilis terjedelem, a medián, az átlag, a 

legkisebb és a legnagyobb érték ábrázolására szolgáló grafikus eszköz. Az interkvartilis 

terjedelmet egy dobozzal szemlélteti, ebben van behúzva a medián, a legnagyobb és legkisebb 

értékek pedig egy-egy talppal vannak ábrázolva. A doboz elhelyezkedése a teljes talphoz 

viszonyítva, illetve a medián helyzete a dobozon belül információt ad az eloszlásról. 

fitness: A GA által alkotott modellekre jellemző az un. „életrevalóságot” leíró mennyiség 

megközelítőleg egyenértékű a PLS modelleknél alkalmazott RMSECV-vel. A különbség a 

keresztellenőrzés típusából adódik. A PLS modellekben a keresztellenőrzést általában 

összefüggő blokkokra osztással végezzük (az azonos koncentrációkat egyként kezeltük), 

amelyet a koncentrációk szempontjából egy-elem kihagyásos (leave-one-out) beállításnak 

tekinthettünk. A GA evvel szemben mindig randomizált módon végzi a keresztellenőrzést. 

GA: Genetikus algoritmusok, változókiválasztási módszer (Genetic Algorithms) 

/ld. 8.7.4.2. fej./ 

iPLS: Intervallum-PLS, változókiválasztási módszer /ld. 8.7.4.1. fej./ 

kernelfüggvények: Hasznossága abban rejlik, egy sokdimenziós térben anélkül tudjuk 

bizonyos pontok transzformációját implicite elvégezni, hogy explicit számításokkal írnánk le 

az új térben lévő adatok koordinátáit. A leképezést elsősorban a pontpárok közti skaláris 

szorzat meghatározásával érjük el, mintsem bonyolult számítástechnikai megoldással. Ez a 

művelet gyakran számításilag olcsóbb, mint kifejezetten a koordináták számítása. Ez a 

megközelítés az úgynevezett „kernel trükk”179. 

LV: Látens változó (Latent Variable), a spektrometriai PLS modellezésben létrejövő 

egyszerűsített spektrális teret kifeszítő vektorok egyike. 

loading: A MCR-ALS-ben a becsült spektrumok. 

LWR: Helyileg súlyozott regresszió (Locally Weighted Regression) /ld. 8.7.5.2. fej./ 
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makró: Egy, a felhasználó által végrehajtott műveletsorozat, amit a későbbi megismétlés 

céljára eltárolunk. Ezeket a műveleteket az Excel VBA utasítások formájában tárolja. 

Informatikai szempontból az Excel makrói tulajdonképpen programok, amelyek az őket 

felépítő utasítások sorrendjében hajtódnak végre. 

medián: Egy statisztikai minta középső eleme vagy a két középső elem számtani átlaga 

minta, statisztikai: Egy valószínűségi változó sokaságának megismerésére szolgál, véges 

számú elemek összessége, amelynek különböző leíró statisztikai mutatói léteznek 

MSC: Multiplikatív szóródási korrekció, adatelőkészítési módszer (Multiplicative Scatter 

Correction) 

NIR: Közeli infravörös spektroszkópia (Near Infrared Spectroscopy) 

PAT: Folyamatfelügyelő és Analizáló Technológia (Process Analytical Technology) 

PCA: Főkomponens-analízis (Principal Component Analysis) 

PCR: Főkomponens-regresszió (Principal Component Regression) /ld. 8.7.3. fej./ 

PLS: Részleges legkisebb négyzetek módszere (Partial Least Squares) /ld. 8.7.3. fej./ 

pPLS: Polinomiális PLS (Polinomial PLS) /ld. 8.7.5.1. fej./ 

radiális bázisfüggvény (RBF): Olyan alap függvény, melynek értéke bizonyos 

középponttól való távolságtól függ csupán. Legelterjedtebb típusa a Gauss görbe szerinti 

értékszámítás. SVM kernelfüggvényeként előszeretettel alkalmazzák. 

randomizálás: A művelet során a Raman-térképeken található értékeket (lehetnek 

intenzitás értékek vagy meghatározott koncentrációk is) véletlenszerűen összekeverjük, 

amellyel az eredeti térképen látható rajzolatok eltűnnek. 

RSD: Relatív szórás (Relative Standard Deviation), egy minta szórásának és átlagának a 

hányadosa; mértékegység nélküli mérőszám, amely megmutatja, hogy a minta értékei 

mennyire szóródnak átlagértékükhöz képest. 

RMSEC: A kalibráció közepes négyzetes hibája (Root mean square error of calibration) 

/ld. 8.7. fej./ 

RMSECV: A keresztellenőrzés közepes négyzetes hibája (Root mean square error of cross 

validation) /ld. 8.7. fej./ 

RMSEP: Az előrejelzés közepes négyzetes hibája (Root mean square error of prediction) 

/ld. 8.7. fej./ 

SAM: spektrális szögek módszere (Spectral Angle Mapper), Általánosan valamilyen 

képzett vektorok (amelyek spektrometriában spektrumoknak is megfeleltethetők) 

összehasonlítására szolgáló módszer, hogy a vektorok korrelációját mérőszámmal is 

leírhassuk. 
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SCADA: Felügyeleti szabályozás és adatgyűjtés (Supervisory Control and Data 

Acquisition). A számítógépes rendszerirányítás alapja, az ide tartozó funkciók jellegzetesen 

on-line, real-time típusúak. Számítógépeket, hálózati adatkommunikációt és grafikus 

felhasználói felületeket használ a magas szintű folyamatfelügyelethez, de más perifériák, mint 

például a programozható logikai vezérlők és diszkrét PID vezérlők is használhatók a 

folyamatok berendezés vagy gépek csatlakoztatására. 

score: spektrális koncentrációk CLS modellezésben vagy főkomponens-együtthatók 

megnevezése a PCA-ban 

SNV: Sorstandardizálás, adatelőkészítési módszer (Standard Normal Variate) /ld. 8.2. fej./ 

SRD: Rangszámkülönbségek abszolút-érték összegének módszere (Sum of Ranking 

Differences) /ld. 8.7. fej./ 

SVM/SVR: Támogatóvektorok-módszere/ Támogatóvektor-módszerrel végzett regresszió 

(Support Vector Machine/ Support Vector Regression) /ld. 8.7.5.3. fej./ 

TCP/IP: Átviteli vezérlő protokoll/internet protokoll (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), amely az internetet felépítő teljes protokollcsaládot jelenti, ami 

magában foglalja az összes IP-re épülő protokollt és a TCP is ennek a családnak a tagja. 

terjedelem: Egy minta legnagyobb és legkisebb eleme közti különbség. 

VARCLUS: változócsoportosítás/klaszterezés (Variable Clustering) /ld. 8.4. fej./ 

Visual Basic: a Microsoft által kifejlesztett objektumorientált, eseményvezérelt, strukturált 

szerkezetű programozási nyelv, a hozzá tartozó integrált fejlesztői környezettel. 

8.2. Adatelőkészítési módszerek bemutatása 

A kémiai térképek háromdimenziós struktúrába rendeződnek, amelyet ún. 

„hiperspektrális adattömb”-nek hívunk (n×m×λ, n és m a felvett pontok száma a X és az Y 

irányban, λ a hullámszám-csatornák száma). Bármely alkalmazott eljárás előtt a térképet 

kétdimenzióssá kell kiteríteni („unfolding”). A további vizsgálatokban ezzel a kétdimenziós, a 

felvett pontok számával megegyező sort és a hullámszámok számával egyező oszlopot 

tartalmazó ((n×m) ×λ) mátrixszal dolgozhatunk. 

Alapvonal-korrekció:  

A látható tartományba eső gerjesztő fény a mintákban kölcsön hat a rezgési 

energiaszintekkel, azonban emellett fluoreszcenciából származó emissziót is okozhat. A 

fluoreszcens zavaró hatásai a 2.1.1. fejezetben leírtak szerint csökkenthetők. Általában 

azonban elmondhatjuk, hogy teljesen nem lehet kiküszöbölni. A Raman-spektrumok 
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jellemzője, hogy az aktív Raman-sávok egy anyagra jellemző nagyságú fluoreszcens háttérre 

szuperponálódnak. A jelentkező háttér az összetétel függvényében pontról pontra változik, 

amelyet minden térképen alapvonal-korrekcióval szükséges volt eltávolítani. A legegyszerűbb 

megoldást a Labspec program által kínált szakaszosan lineáris függvényt illesztetése kínálja. 

Ehhez olyan hullámszámoknál kellett alapvonali pontokat (szakasz végpontokat) 

meghatározni, ahol a komponensek nem adnak sávot. Ezt követően a spektrumokból 

egyszerűen kivontuk az illesztett alapvonalat. Ekkor a térkép összes spektrumához, valamint a 

referenciaspektrumokhoz is ugyanazt az alapvonalat használtuk. A módszer hátránya, hogy 

abban az esetben hibához vezet és korlátozottan alkalmazható, ha az egyes összetevőknek 

nagyon eltérő volt az alapvonala és fennáll a veszélye annak, hogy valamely Raman-sávot 

tartalmazó tartományba esik az alapvonali pont. 

Ennek a problémának megoldására az Eilers-féle, aszimmetrikus legkisebb négyzetek 

módszere szerinti alapvonal-illesztést alkalmaztunk182. Az eljárással illesztett alapvonal 

minőségét két paraméter határozta meg: a p paraméter az illesztett alapvonal aszimmetriájáért 

felelt. Ezzel azt tudtuk beállítani, hogy a spektrum pontok milyen részben kerülhetnek az 

alapvonal alá, tehát az alapvonal mennyire metszhesse a korrigálni kívánt spektrumot. Az 

értéke a spektrum zajosságától függően általában 0,001 és 0,1 között lehetett. A λ paraméter a 

simítási paraméter, amely az alapvonal görbeségét adta meg. Értékére 102≤ λ ≤109 –t 

javasolnak a módszer kifejlesztői. A kisebb érték görbébb alapvonal eredményez. Az 

optimális paramétereket többszöri szisztematikus beállítással, empirikusan állapítottuk meg. 

Normálás (normalization):  

A térképek pontjai közt spektrumról spektrumra intenzitásingadozások mindig 

megfigyelhetők, mely a fókuszálás hibájából valamint a térképezett mintafelület 

egyenetlenségeiből adódnak. Ezt a spektrum (görbe alatti területére történő) normálásával 

küszöbölhetjük ki, amivel az intenzitásértékeket azonos skálára helyezzük, a következő képlet 

szerint.  
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ahol xij az i-edik térkép-spektrum intenzitása a j-edik hullámszámváltozónál, λ1 és λ2 pedig a 

normáláshoz választott hullámszámtartomány szélei (a változók sorszámaként megadva). A p 
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ebben az esetben a normálás fokát jelenti. A p=1 esetét a területre, a p=2-t a hosszra történő 

normálással nevezhetjük. 

Amennyiben a komponensek Raman-aktivitása között jelentős eltérés van, akkor a 

spektrumok közötti intenzitáskülönbségek az eltérő komponens összetételről is fontos 

információt hordoznak, amely a normálással jelentősen torzul, és gátolja a pontos mennyiségi 

információk kinyerését. 

 

Átlagra centrálás (mean centering): 

Az átlagra centrálás az eredeti intenzitásskálán való konstans eltolást jelenti oly módon, 

hogy az egyes hullámszámhoz tartozó intenzitásértékek számtani közepe 0 legyen. 

Lényegében tehát az adathalmaz összes spektrumából kivonjuk az adathalmaz 

átlagspektrumát. 

centr.

1
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r
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= − = ∑ ,      (8.2.) 

ahol xij az eredeti adatmátrix i-edik sorának és j-edik oszlopának eleme, jx  a j-edik oszlop 

intenzitásértékeinek átlaga, r pedig a spektrumok száma. 

Standardizálás: 

A standardizálás konstans eltolást és zsugorítást jelent oly módon, hogy az elemek 

számtani közepe 0, szórás pedig egységnyi legyen.  
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ahol xij az eredeti adatmátrix i-edik sorának és j-edik oszlopának eleme, az si pedig az i-

edik tulajdonságvektor elemeinek tapasztalati szórása. A standardizálás során a változók 

dimenziómentessé válnak.  

Ezt a műveletet a sorvektorokkal végezve sorstandardizálásról (SNV, standard normal 

variate) beszélünk. 

Léptékváltás kitűzött minimum és maximum közé: 

A léptékváltás konstans eltolást és zsugorítást (vagy nyújtást) jelent az eredeti skálán, 

mely során a változók kitűzött alsó és felső határ közé helyezhetők. 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖′ = 𝐴𝐴𝑖𝑖 + (𝐹𝐹𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑖𝑖) 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖−min (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)
max�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖�−min (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)

     (8.4.) 

ahol xij az eredeti adatmátrix i-edik sorának és j-edik oszlopának eleme, Aj a kívánt alsó, 

Fj a felső határ, min(xij) és max(xij) pedig a vektor legkisebb illetve legnagyobb eleme. Ily 
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módon történő léptékváltásra akkor lehet szükség, ha az alkalmazni kívánt függvény 

értékkészlete eltér az adathalmaz értékkészletétől. 

Multiplikatív szóródási korrekció (multiplicative scatter correction, MSC): 

Az egyes spektrumok intenzitásingadozásainak kiküszöbölésére alkalmazható a 

multiplikatív szóródási korrekció, mely során elvégezzük minden spektrum átlagspektrummal 

való lineáris regresszióját: 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖�̅�𝑥𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖       (8.5.) 

ahol xi az i. korrigálni kívánt spektrum, �̅�𝑥𝑖𝑖 az átlagspektrum, ei pedig a regresszió 

hibatagja, 𝑎𝑎𝑖𝑖 az egyenes tengelymetszete, 𝑏𝑏𝑖𝑖a meredeksége. A korrigált spektrum a következő 

módon számítható: 

𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑖𝑖)/𝑏𝑏𝑖𝑖       (8.6.) 

8.3. Homogenitásvizsgálat a makropixel-elemzés módszerével [65,66] 

Raman-térképezés során felmerül a kérdés, hogy mekkora az a térképméret, mely már 

megfelelően reprezentatív ahhoz, hogy a minta átlagos koncentrációjáról tudjunk 

következtetéseket levonni. Ennek megválaszolására adhat lehetőséget a makropixel-elemzés 

módszere. 

Makropixel-elemzés során az eredeti térképet egy randomizált térképpel hasonlítjuk 

össze, melyet a térkép pontjainak véletlenszerű átrendezésével állítunk elő. Ezután mindkét 

térképet felosztjuk különböző nagyságú makropixelekre („kisebb térképekre”). Az egyes 

makropixelek szórásaiból számítható a makropixelek szórásértékeinek számtani közepe 

(GMSD érték) külön-külön a randomizált és valódi térképre, a 8.7.-8.8. egyenletek szerint. 

Ezek hányadosa, majd százalékká alakítása adja meg a homogenitást jellemző Poole-indexet 

adja (8.9. egyenlet). 

A Poole-index 0 és 100% közötti értékeket vesz fel, a 100% jelenti azt, hogy a vizsgált 

térképen a koncentrációk teljesen véletlenszerűen oszlanak el. 

  𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑀𝑀 = �∑ �𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑐𝑐�̅�𝑖�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛−1

  (8.7.) 

 

 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝐷𝐷 =
∑ 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑖𝑖

𝐶𝐶𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
  (8.8.) 
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 𝐻𝐻%𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆

∗ 100  (8.9.) 

 

,ahol 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑀𝑀 a koncentrációk standard szórása a j-dik makropixelben; 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 a j-dik makropixel i-dik 

eleme; 𝑐𝑐�̅�𝑖 a j-dik makropixel elemeinek számtani átlaga, n a makropixel mérete; m a 

makropixelek száma a mintatérképeken (SM) és a randomizált térképeken (RM). 

A mozgó blokkok módszere, CLMB esetén a különböző makropixelméretekkel 

szisztematikusan léptetve pásztázzuk végig az eloszlástérképet. Ebből DHI tudunk 

meghatározni a következő egyenletek segítségével: 

  𝑆𝑆𝐷𝐷𝑚𝑚𝑀𝑀 = �∑ (𝑐𝑐�̅�𝑖𝑚𝑚−𝑐𝑐̅�̅�𝑚)2𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

𝑘𝑘−1
  (8.10) 

 

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∑ 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑚𝑚𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑚𝑚=2   (8.11) 

 

 𝐷𝐷𝐻𝐻𝐷𝐷 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐺𝐺
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝐺𝐺

  (8.12) 

,ahol 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑀𝑀 az átlagkoncentrációk standard szórása miközben a makropixelméret m ; s a térkép 

mérete; k a makropixelek száma (𝑘𝑘 = (𝑠𝑠 − 𝑚𝑚 + 1)2); 𝑐𝑐�̅�𝑖𝑚𝑚 az átlagérték az i-dik makropixelben 

m méretű makropixel esetén; 𝑐𝑐̅�̅�𝑚 a 𝑐𝑐�̅�𝑖𝑚𝑚-ek átlaga; AUC (area under the curve) a különböző 

makropixelméretek esetén számított standard szórások összege  a minta térképre (SM) és a 

randomizált térképre (RM). 

 

8.4. Változócsoportosítás (VARCLUS algoritmus) 

Adathalmazok matematikai elemzésére számos a szakirodalomban felderítő statisztikai 

eljárásokként említett módszereket használnak, amelyeket általánosan több tudományterület 

adathalmazainak kezelésére használhatunk, azonban a spektrometriában is hasonló feladatok 

megoldására alkalmazott eszközök lehetnek. 

Ezeknek az egyik csoportját a csoportosítási eljárások jelentik. Esetünkben korábban más 

területeken alkalmazott VARCLUS módszert használtuk a térképek spektrumhalmazainak 

kezelésére. A VARCLUS felülről lefelé irányuló számítási módszer, amely a változókat a 

főkomponensek körül próbálja meg csoportosítani158,162. Az eljárás elején a változók 
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(esetünkben hullámszámok) egy halmazt alkotnak, amelyet lépcsőzetes felosztunk. Az 

algoritmus lényege, hogy a csoportok által leírt teljes varianciát maximalizálja. A csoportokat 

a főkomponensekkel jellemzi, amelyek a változókból képzett súlyozott átlagok és a lehető 

legjobban írják le a varianciájukat. Ezek a főkomponensek korrelálhatnak, nem ortogonálisak, 

a közöttük lévő korrelációk mátrixa nem lesz egységmátrix. Az eljárás közben mindig azt a 

csoportot osztjuk tovább, amelyik kisebb részben írja le a teljes varianciát. A felosztást a 

sajátvektorok ferdeszögű forgatásával érjük el (első két főkomponens meghatározása). A két 

új csoportot az eredeti csoport változói alkotják. Egy kiválasztott változó csoportba sorolást az 

dönti el, hogy melyik csoporthoz ad nagyobb korrelációs együtthatót. A Tanagrá-ba beépített 

eljárás, az eredeti SAS® eljáráshoz viszonyítva a változók hozzárendelését nem módosítja, 

amivel gyorsul az algoritmus, azonban a hierarchikus szerkezetet nem őrzi meg. Az eljárás 

végén kapott fadiagram csak a felosztási szekvenciák megjelenítésére szolgál. A csoportosítás 

eljárás akkor ér végét, ha valamely leállítási kritérium teljesül. Ilyen lehet egy maximális 

csoportszám, a százalékos leírt variancia vagy a második főkomponensre meghatározott 

sajátértékek küszöbértéke. Az eljárás végén mindegyik változónak az egyes csoportokhoz (az 

adott csoport főkomponenséhez) mért hasonlóságát a Pearson-féle korrelációs együtthatókkal 

jellemeztük. Megjegyzendő, hogy pozitív és negatív korreláció is előfordulhat. 

8.5. Ortogonális vetítésen alapuló spektrális szögek módszere (SAM-OP) 

Iteratív eljárás, melyet Boiret és munkatársai137 fejlesztettek ki. A módszer alapja, hogy 

egy spektrumkönyvtárban meglévő referencia spektrumok közül a mért spektrumok 

figyelembe vételével hasonlósági alapon szűri ki a sokkomponensű készítményben előforduló 

összetevőket. A matematikai alapja, hogy a spektrumok leírhatók multidimenzionális 

vektorként, amelyek egymással alkotott bezárt szöge matematikai úton számolható. Ez a 

SAM, melynek értéke minél kisebb a két spektrum annál hasonlóbb. A módszer egy iteratív 

eljárás. Először a kezdetben mért és a referencia spektrum között párosával meghatározzuk a 

SAM-értékeket. Ezután a referenciák közül vagy a SAM értékek alsó 25%-nak átlagával vagy 

kiugró pontok keresésével keresünk a mintában lévő komponenst. Majd a talált komponensre 

matematikai úton levetítjűk a kezdeti spektrumainkat. Végül a módosult spektrumokkal 

újrakezd a keresési és vetítési eljárást. Evvel szisztematikusan feltárhatók az összetevők, 

amennyiben azok spektruma előfordul a referenciakönyvtárban. 

8.6. Többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek módszere 
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A felderítő statisztikai eljárások egy másik ágát a spektrometriában görbeillesztés nélküli 

profilkinyerésként (self-modeling curve resolution, SMCR) ismert módszerek alkotják, 

amelyek sokkal jobban interpretálható, egyes összetevők spektrumához fizikailag köthető 

spektrumprofilok kinyerésére, pontosítására alkalmazhatók. Számos módszert korábban 

összehasonlítottunk, amelyek közül több szempontból is a váltakozó legkisebb négyzetek 

módszere (MCR-ALS) szolgáltatta a legjobb eredményeket88. 

Az algoritmus egy iteratív optimáláson alapszik, amely becsült koncentrációkból ( Ĉ ) és 

becsült spektrumokból ( TŜ ) indul ki. Ez a becslés vizsgálataink alapján (éles, szelektív 

rezgési sávok megléte esetén) lehet annyi is, hogy csupán a komponensek számával 

megegyező számú, véletlen számokból álló vektort adunk meg, vagy például a SIMPLISMA 

által becsült koncentrációkat vagy spektrumokat adjuk meg a program számára. Az 

algoritmus lényege, hogy a legkisebb négyzetek módszerével próbálja meg a (8.15.) 

egyenletben lévő E hibatagot csökkenteni. Az alábbi célfüggvényt használja: 
2pr λ

T
ij ik kj

i 1 i 1 k 1
x c sQ

= = =

= −∑∑ ∑  (8.12.) 

Ezt a négyzetes hibát az eljárás úgy csökkenti, hogy a becsült koncentrációkból 

spektrumokat, illetve a becsült spektrumokból koncentrációkat számít a (8.16.) és (8.17.) 

egyenleteket felhasználva. Minden egyes számított Ĉ  illetve TŜ  után előre beállított, 

általában fizikai követelményekhez rendelhető matematikai korlátokat érvényesít. Ilyen 

korlátok lehetnek az intenzitásértékek és a koncentrációk nemnegativitása vagy unimodalitása 

(azaz egycsúcsú eloszlása), az anyagmérleg (a számított koncentrációk összege konstans 

legyen), a spektrumok normalitása, illetve, hogy a számított koncentrációprofil illeszkedjen 

egy elméleti modellből számított koncentrációprofilra (pl. valós időben, spektrometriával 

követett, ismert kinetikájú folyamatok vizsgálata esetében). A kinyert profilok által bezárt 

szögre vonatkozó ún. kontrasztosítás (contrast v. angle constraint) kikötésével elérhető, hogy 

az algoritmussal kinyert tisztaösszetevő-spektrumok az ekvivalens megoldásoknak az X 

mátrixra jellemző forgatási bizonytalanságból eredő tartományán belül a lehető legnagyobb 

mértékben különbözzenek egymástól. Ez a technika szélesen alkalmazott, mert az 

alkalmazható korlátok tárháza igen széles, mely meglehetősen sokoldalúvá teszi az 

algoritmust. 

8.7. Alkalmazott regressziós módszerek 
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8.7.1. Egyváltozós regresszió 

A Raman-spektrumok intenzitásértékei elméletileg lineárisan függenek a koncentrációtól 

a Lambert-Beer törvény értelmében. Ez alapján lehetőség van egy megfelelően kiválasztott 

hullámszámnál leolvasott intenzitásértékek és a koncentrációk közt lineáris regressziót 

végezni a következők szerint: 

𝑦𝑦 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽(𝑥𝑥 − �̅�𝑥) + 𝜀𝜀     (8.13.) 

�̅�𝑥 = ∑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

      (8.14.) 

ahol α és β a becsülendő paraméterek, α az egyenes tengelymetszete, β a meredeksége, ε 

pedig a hiba.  

8.7.2. Klasszikus legkisebb négyzetek módszere (CLS) 

A legegyszerűbb többváltozós regressziós módszer, a klasszikus legkisebb négyzetek 

módszere (CLS, Classical Least Squares) az egyes spektrumokat a referenciaspektrumok 

lineáris kombinációiként becsüli a 8.15. egyenlet szerint. Eszerint a becsült spektrumok a 

megfelelő súlyértékekkel szorzott egyedi komponensspektrumok összegzéséből jönnek létre. 

A becsült súlyfaktorok a koncentrációknak feleltethetők meg, mely az egyenlet 

átrendezéséből kapható meg (8.16. egyenlet). Ha a hibatagot elhanyagoljuk, akkor az egyenlet 

szerint a Moore-Penrose-féle pszeudoinvertálás segítségével kifejezhetjük a koncentrációs 

mátrixot. 

X = CST + E      (8.15.) 

( ) 1TC XS S S
−

= ,     (8.16.) 

ahol X az adatmátrix (n×k), ST a komponensek referenciaspektrumaiból képzett mátrix (p×k), 

C az egyes pontok spektrális koncentrációit tartalmazza (n×p), E a hibamátrix (n×k), mely 

négyzetes hibaértéket minimalizálja az algoritmus). 

A módszer előnye, hogy nagyon egyszerű és a referenciaspektrumok ismeretében 

kalibrációs sorozat nélkül is becsülhető a koncentrációprofil. Ugyanakkor ezáltal a módszer 

lényegében kétpontos kalibráció, ami legtöbbször eléggé pontatlan becsléshez vezet, ezért a 

nyert eredmények maximum félkvantitatív információként kezelhetők. Kalibrációs sor 

alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy az algoritmus maga alkossa meg a modellezéshez 

használt referenciaspektrumokat a kalibrációs sor spektrumainak segítségével (8.17. egyenlet 

szerint), majd ezeket használja fel a súlyfaktorok számításához.  

( ) 1T T TS C C C X
−

=      (8.17.) 
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Ez olyan esetekben előnyös lehet, mikor nem áll rendelkezésre a tiszta komponensek 

referenciaspektruma, vagy feltételezhető, hogy a keverékben fellépő fizikai vagy kémiai 

hatások következtében az egyes komponensek spektruma eltér a tiszta mintában mérhetőtől. 

 

 

8.7.3. Főkomponens-analízisen alapuló regressziós módszerek- Főkomponens-

regresszió (PCR) és részleges legkisebb négyzetek módszere (PLS) 

A főkomponens-regresszió (PCR, Principal Component Regression) és a részleges 

legkisebb négyzetek módszere egyaránt főkomponens-analízisen alapuló regressziós módszer. 

Főkomponens-analízis során az eredeti változótérből (jelen esetben ezer hullámszám-

csatornából felépített ezerdimenziós tér) matematikai transzformáció (szinguláris-érték 

felbontás) segítségével olyan új változókat hozunk létre, melyek a legjobban leírják az 

adathalmazban lévő varianciát. Ezek a változók a komponensspektrumokból kombinálódnak, 

ortogonálisak és az új, szűkített dimenziós terünk bázisai. A modellekhez felhasznált látens 

változók/főkomponensek számát mindig a felhasználó dönti el, mert csak az első néhány új 

változóban (főkomponensek) lesz az információ nagy része, amely a regresszióhoz szükséges. 

Ezzel a módszerrel az adathalmaz dimenziója jelentősen csökkenthető. A regressziót ezután a 

redukált adathalmazzal lehet elvégezni. Mindegyik főkomponenshez adott főkomponens-

együtthatók rendelhetők, amelyek szorzatösszegeként a spektrumokat kapjuk meg. 

A részleges legkisebb négyzetek módszere annyiban különbözik a főkomponens-

regressziótól, hogy az új változók (látens változók) úgy jönnek létre, hogy a függő változóval 

való kovarianciát maximalizálják. Tehát a dimenzióredukciót nem csak a spektrumokra, 

hanem a válaszváltozókra is elvégzi. Ezáltal a látens változók jobban korrelálnak a függő 

változóval, így a meghatározási hiba csökkenése várható a módszer alkalmazásával. 

 

8.7.4. Változókiválasztási módszerek 

A Raman-spektrumok hullámszámait felfoghatjuk változóként, ahogy ezt a kemometriai 

módszerek is teszik. Egy spektrum több száz változót tartalmazhat, de nem mindegyik 

hullámszám hordoz lényegi információt a mintában lévő komponensekről. A kevésbé 

informatív hullámszámoknál mért intenzitások sokszor a kiértékelés szempontjából 

feleslegesek, sőt ronthatják a mennyiségi meghatározás pontosságát. Bár a főkomponens-

analízisen alapuló módszerek esetén is dimenziócsökkentést hajtunk végre, a 

főkomponensek/látens változók megalkotása az összes változó figyelembevételével történik, 

ennek következményeként a nem informatív változók is kifejtik hatásukat. Ezért célszerű, ha 
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ezeket a változókat modellépítés előtt eltávolítjuk az adathalmazból. A spektrumok esetén azt 

is figyelembe kell venni, hogy a szomszédos változók nem függetlenek egymástól, mivel az 

egyes csúcsok/sávok szélesebb hullámhossztartományra is kiterjednek. Így ahhoz, hogy 

gyakorlati szempontból is értelmezhető legyen a változókiválasztási módszer, tartományok 

kiválasztására kell törekedni. Munkám során két változókiválasztási módszert, az intervallum- 

PLS-t és a genetikus algoritmusokat teszteltem. 

8.7.4.1. Intervallum-PLS 

Az intervallum-PLS a spektrumokat változóablakokra bontja fel úgy, hogy az egyes 

ablakok általunk definiált számú, egymással szomszédos változókat tartalmaznak. Az 

algoritmus kétféleképpen futtatható. Beállítástól függően lehetséges lépésenkénti 

változóbevonás, amikor egy kezdeti változóintervallumhoz adja hozzá a következőket 

(forward iPLS), amíg fel nem épül egy optimális számú változót tartalmazó modell. Fordított 

esetben változóelhagyásról beszélünk, mely esetén az összes ablakot tartalmazó kezdeti 

modellből folyamatosan hagyja ki azokat (reverse iPLS). Az eljárás során minden új ablak 

beépítése/ kivétele után az aktuális adathalmazból PLS modell készül és a modellek 

keresztellenőrzési hibájának (RMSECV) minimalizálásával dönti el, hogy mely változók 

modellbe való beépítése/benne hagyása javítja vagy rontja a meghatározást. Ilyen módon az 

iPLS szisztematikus keresés során határozza meg, hogy melyek az adathalmaz legfontosabb 

változói.  

8.7.4.2. Genetikus algoritmusokkal végzett változókiválasztás 

Az intervallum-PLS 

hátránya, hogy a 

szisztematikus keresés 

következtében gyakran 

csak a lokális minimumot 

találja meg. A módszernek 

ezt a hátrányát globális 

minimumkeresési 

módszerrel, például 

genetikus algoritmusok 

alkalmazásával 

küszöbölhetjük ki. A 

módszer a természetből vett evolúció analógiáját használja fel arra, hogy globális minimum 

értéket találjon. A változóablakokat (gének) véletlenszerűen választja ki a változóablakok ki-

8.7.1. ábra: A genetikus algoritmus futásának vázlata 
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bekapcsolásával (0 és 1 értékek rendelése a változóablakokhoz) majd ezekből alakítja ki a 

regressziós modellt („egyed”), melyek alkotják a populációkat. A felépített modellek 

RMSECV értékeit („életrevalóság”) vizsgálva dönt az egyes halmazok elhagyásáról illetve 

megtartásáról („szelekció”), a keresés pedig a megadott konvergenciakritérium vagy a 

maximális generációszám elérésével áll le. Az algoritmus futásának menetét a 8.7.1. ábra 

szemlélteti. A genetikus algoritmusok hátránya, hogy a véletlen keresés miatt a kiválasztás 

eredménye nem reprodukálható. 

8.7.5. Nemlinearitás kezelésére használt módszerek 

8.7.5.1. Polinomiális PLS 

A PLS regresszió a nemlinearitás kezelésére úgy tehető képessé, ha a főkomponens-

együtthatókkal végzett regresszió során magasabb fokú regressziós függvényt alkalmazunk a 

lineáris helyett. A polinomiális PLS modellhez ilyenkor a látens változók számának 

meghatározása mellett az illesztett polinom fokszámát is optimálni kell. 

8.7.5.2. Helyileg súlyozott regresszió (LWR) [119] 

Helyileg súlyozott regresszió (LWR, Locally Weighted Regression) során úgy illesztünk 

nemlineáris görbét a kalibráló pontokra (melyek lehetnek PLS-el nyert főkomponens-

együtthatók is), hogy a regresszió során nem az összes kalibrációs pontot vesszük figyelembe, 

hanem az adott pontnak csak bizonyos számú szomszédját. Az LWR a szomszédos pontokat 

az éppen meghatározandó ponttól vett távolsággal súlyozza is, ezért a távolabbi pontok kisebb 

súllyal vesznek részt az adott pont körüli illesztésbe. A súlyozás történhet például triköbös 

súlyfüggvénnyel. Az alkalmazás szempontjából legfontosabb kérdés a szomszédosnak 

tekintett pontok optimális számának megállapítása. A módszer fő előnye, hogy rugalmasan 

kezeli a nemlinearitást, nem kell előre megadni az illesztett polinom fokszámát. 

8.7.5.3. Támogatóvektorok módszerével végzett regresszió (SVM) [131,132] 

A támogatóvektorok módszere 

olyan gépi tanulási algoritmus, mely 

az adatmátrixot magasabb dimenzióba 

transzformálja úgy, hogy ezáltal a 

nemlineáris adatok lineárisra 

illeszkedjenek. A transzformációt egy 

ún. „kernelfüggvény” segítségével 

valósítja meg, mely 

„kacskaringósságát” a γ paraméter 

jelzi.  

8.7.2. ábra: Támogatóvektorok módszerével 
végzett regresszió. A piros körrel jelzett pontok a 

támogatóvektorok [179] 
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A regressziós függvény illesztéséhez egy ε paraméterrel definiált nagyságú tűréshatárt 

használunk, melyen belül a pontok a függvény illesztésében nem vesznek részt, csak a 

tűréshatártól távolabb eső pontokat „bünteti”, a távolsággal egyenes arányban. Az arányossági 

paraméter a C (cost) veszteségi paraméter. A kívülre, illetve a tűréshatárra eső pontok a 

támogatóvektorok, melyek kifeszítik a regressziós függvényt (8.7.2. ábra). 

8.7.5.4. Mesterséges ideghálózatok 

A mesterséges ideghálózatok (ANN, artificial neural networks) az emberi agy tanulási 

folyamatát, információfeldolgozását utánozva kezelnek nemlineáris sokváltozós 

folyamatokat. A modellezés során a bemeneti egységeket (input) egy vagy több feldolgozó, 

rejtett csomópont (hidden node) alakítja át kimenetté (output). A rejtett réteg(ek) (layer) 

tevékenységét a rétegek kapcsolataihoz rendelt súlytényezők (w) illetve a rejtett réteg 

átalakító függvénye befolyásolja, mely általában lineáris, tangens hiperbolikusz vagy 

szigmoid függvény. 

Regresszióra az ún. „felügyelt” tanítású mesterséges ideghálózatok alkalmasak. Ebben az 

esetben a bemeneti és kimeneti párok ismertek és a hálózat betanítására használják, azaz a 

bemenetre kapott válasz összehasonlítható a kívánt kimenettel. A bemeneti egység a kalibráló 

minták spektrumait tartalmazza, míg a kimeneti egységek a komponensek 

koncentrációértékei. A kalibráló halmazt az algoritmus tanító, validáló és tesztelő halmazokra 

bontja fel, a validáló halmazt használva a megfelelő hálózat felépítéséhez. Ennek a 

felbontásnak az aránya beállítástól függ. Az eljárás paramétereit ehhez az értékekhez lehet 

illeszteni, és a kedvező irányba módosítani. A betanításra számos algoritmus ismert, munkám 

során ezek közül a visszafuttatásos (back-propagation) algoritmust alkalmaztam. Ez a kimenő 

adatokat a kívánt értékkel összehasonlítja, a hibaértékek pedig a hálózaton visszafelé terjedve 

módosítják a súlytényezőket (melyek véletlen számként indultak) úgy, hogy a hiba 

csökkenjen. A rejtett rétegben lévő közbülső csomópontok száma jelentősen befolyásolja a 

modellezés sikerességét. Túl kevés csomópont alkalmazása esetén a hálózat nem jellemzi 

megfelelően a rendszert, túl sok esetén azonban túlillesztés lép fel, melyre a módszer 

különösen hajlamos. 

A mesterséges ideghálózatok futtatására számos algoritmus és 

regularizációs/szabályozó paraméter áll rendelkezésre, melyek bemutatása e dolgozatnak nem 

célja. Spektroszkópiai szemszögből fontos aspektusairól részletesebb leírás található például 

Pérez-Marin munkájában [72]. 

8.8. A modellek összehasonlítására használt paraméterek és módszerek 
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Meghatározás közepes négyzetes hibája (RMSE): 

A modellek összehasonlítására szolgáló egyik legfontosabb paraméter a meghatározás 

közepes négyzetes hibája, melyet a következő képlet alapján számolunk: 

( ) ( )( )2számított valódi

1

N

i i
i

y y
RMSE

N
=

−
=
∑

 ,    (8.17.) 

ahol N a számítás során figyelembevett minták száma, yi
(számított) a modell által becsült 

koncentrációérték, yi
(valódi) pedig a bemért koncentráció. Ez az érték külön számítható a 

kalibráló (RMSEC, root mean square error of calibration) validáló (RMSEP, root mean 

square error of prediction) halmazra és a keresztellenőrzésre is (RMSECV, root mean square 

error of cross-validation). A modellek túlillesztettségét jól mutatja a keresztellenőrzési hiba 

nagysága, illetve ennek és a predikciós hibának a különbsége is. Túlillesztés esetén ugyanis a 

keresztellenőrzési hiba jóval nagyobb a kalibráció hibájánál, és az előrebecslés közepes 

négyzetes hibája is jelentősen nagyobbá válik, mint a keresztellenőrzésé.  

Determinációs együttható (R2): 

A modellek illeszkedését jellemezhetjük a determinációs együtthatóval, mely 

megmutatja, hogy a becslés a mért yi értékek varianciájából mennyit magyaráz meg. Értéke 0 

és 1 közötti, annál nagyobb, minél jobb a regresszió. 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

2számított valódi

2 1
2valódi valódi

1

1

N

i i
i

N

i
i

y y
R

y y

=

=

−
= −

−

∑

∑
 ,    (8.18.)  

ahol ( )
( )valódi

valódi

1

N
i

i

yy
N=

=∑        (8.19.) 

Tengelymetszet (Bias): 

A regressziós egyenes ideális esetben 0 tengelymetszetű, 1 meredekségű egyenes, az ettől 

való eltérés a regresszió jóságának jellemzésére használható. Ez a modelljóság jellemző 

paraméter azonban kevésbé informatív, mint a meghatározás hibája és a determináció 

együttható, ezért a modellek optimalizálása során kisebb szerepet kapott. 

Reziduumok: 

A reziduumok a becsült és a bemért koncentrációk különbségei, melyet a bemért 

koncentrációk függvényében ábrázoltam minden modell esetén. Az így kapott ábra 

segítségével érzékenyen vizsgálható a modell adekvátsága. 

Rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszere, SRD [85]: 
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A már létrehozott modellek összehasonlítására a Rangszámkülönbségek abszolútérték-

összegének módszerét (SRD, Sum of ranking differences) is alkalmaztam, mely egy 

nemparaméteres statisztikai módszer. 

A módszer alkalmas arra, hogy modellek, módszerek jóságát tudjuk vizsgálni egy 

meghatározott referenciához képest. A referencia lehet egy általunk megadott adatsor, de 

használhatjuk a rangsorolni kívánt adatok minimumát, maximumát illetve átlagát is. Ezáltal 

lehetőség van különböző szempontok szerint jellemezni az összehasonlítani kívánt adatsort. 

Az SRD megvizsgálja az egyes esetek eltérésének nagyságát a referenciától és ezek abszolút 

értékét minden rangsorolni kívánt változó esetén összegzi. A referenciára leginkább hasonlító 

modell adja a legkisebb rangszámösszeg értéket, ez alapján a modellek sorrendbe állíthatók. 

Annak vizsgálatára, hogy ez a rangsor a véletlen műve-e, a véletlen számok rangsorolásával 

nyert Gauss-görbét vehetjük figyelembe. A rangsorolás akkor tekinthető jónak, ha a görbétől 

a rangszámösszegek elkülönülnek. 

8.9. Kiegészítés a dolgozat 4. fejezetében bemutatott eredményekhez 

8.9.1. Kiegészítés a 4.4.2. fejezethez 

 

 
8.9.1. ábra: Kalibrációs sor mintáiról felvett Raman-térképek átlagspektrumai (alapvonal-

korrekciót és normálást követően) és a regresszióhoz választott éles koffein-sáv, illetve a 

PLGA kevésbé intenzív, de szelektív sávja 
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8.9.2. ábra: Egyváltozós regressziós modellek a kiválasztott koffein és PLGA sávok 

területintegráljai alapján (alapvonal-korrekció és normálás után) 

 

8.9.1. táblázat: Az egyváltozós regresszió modellek jóságmutatói 

rezgési 
sáv 

Adatelőkészítés 
R2

cal R2
pred RMSEC 

[tömeg%] 
RMSEP 
[tömeg%] alapvonal 

korrekció 
normálás
(terület) 

átlagra 
centrálás 

standar-
dizálás 

526-596 
cm-1, 

koffein 

– – – – 0,6292 0,2129 27,00 23,99 
+ – – – 0,5770 0,9594 30,11 19,81 
+ + – – 0,8367 0,9208 15,54 13,09 
+ + + – 0,8367 0,9208 15,54 13,09 
+ + – + 0,3386 0,1499 49,15 43,28 

         

1738-
1804 
cm-1, 

PLGA 

– – – – 0,7689 0,4010 19,28 17,09 
+ – – – 0,8866 0,2832 12,58 18,24 
+ + – – 0,8181 0,7831 16,59 15,66 
+ + + – 0,8181 0,7831 16,59 15,66 
+ + – + 0,7821 0,5959 18,56 19,62 

 

A 8.9.1 táblázat azt mutatja, hogy az alapvonal-korrekció és a normálás jelentősen javította 

mutatók. Az átlagra centrálás az előrejelzés jóságában nem eredményezett javulást ami éppen 

az adatelőkészítési módszer értelmezésével érthető meg. Ekkor ugyanis a regressziós egyenest 

csak egy konstans értékkel toljuk a teljes koncentrációs tartományon. A standardizálás az 

egyváltozós esetben nem alkalmazható, mert eltávolítja az intenzitások varianciáját, amely 

ekkor az elsődleges forrása lenne a kémiai információnak. 

 

 

 

a) b) 

Ar
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r t
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fekete: mért spektrum 
piros: PLGA referencia-spektruma a hozzá 

tartozó (0,55) súlyfaktorral szorozva 
kék: koffein referencia-spektruma a hozzá 

tartozó (0,45) súlyfaktorral szorozva 
szürke: piros és kék spektrumok 

összegeként kapott ellenőrző spektrum 
 

8.9.3. ábra: CLS modellezés a 30% koffeint tartalmazó porlasztva szárított  

minta egy spektrumán 

 

A CLS módszer a mért spektrumot a tiszta PLGA és koffein spektrumok lineáris 

kombinációjaként alkotja meg úgy, hogy négyzetes hiba értéke minimális legyen a becsült és 

a mért spektrum között. Az alapvonal-korrekció után megmaradt fluoreszcens háttér a 

PLGA-hoz rendelhető. A 8.9.3. ábrán mért fekete spektrumot a tiszta PLGA spektrumot 0,55-

tel és a tiszta koffein spektrumát 0,45-tel szorozva a piros illetve a kék spektrum összegeként 

kapjuk. 

 

 

 
8.9.4. ábra: a) CLS modellezéssel számított és a bemért koncentrációk viszonyai a normált 

adatsoron; b) a reziduumok a bemért koncentráció függvényében 
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8.9.2. táblázat MCR-ALS módszerrel felépített modellek jóságmutatói (alapvonal-korrekció 

után, normált adatsoron) 

Megkötés skálá-
zás 

Bias 
(cal.) 

Bias 
(pred.) R2

C R2
pred RMSEC RMSEP 

nnS1 nnC2 clos.3 eq.4 [tömeg%] 
+ + – – + 12,78 3 0,9149 0,9912 18,24 15,46 
+ + + – – 9,17 1,48 0,9522 0,9925 12,75 13,96 
+ + – + + 7,91 3,34 0,9071 0,9677 17,24 20,77 
– + + + – 4,46 0,5334 0,9689 0,9924 7,84 3,87 
+ + + + – 2,93 -1,9 0,9686 0,9926 11,06 12,81 

           

+ + + ≤6 – 23,29 18,94 0,9327 0,9796 22,87 24,73 
+ + ≤5 ≤6 + 7,88 2,82 0,9563 0,9892 14,69 17,3 
+ + ≤5 + – 0,73 -3,52 0,9683 0,9927 6,36 6,82 
– + ≤5 + – 0,81 -3,47 0,968 0,9925 6,33 6,61 
– – ≤5 + – -27,63 -31,79 0,9626 0,9923 19,34 17,13 

1 spektrumok intenzitásértékeinek nemnegativitása 
2 koncentrációk nemnegativitása 
3 anyagmérleg (closure; koncentrációk összege 100%) 
4 egyenlőség (equality; a kalibráló halmaz koncentrációi egyezzenek meg a megadott koncentrációkkal) 
5 a feltétel teljesítettnek számít, amennyiben a koncentrációk összege nem nagyobb, mint 100% 
6 a feltétel teljesítettnek számít, amennyiben a számolt koncentráció nem nagyobb a bemértnél 
 

Az MCR-ben alkalmazott megkötéseknek kulcsszerepe van a modell hatékonyságában, 

ahogyan azt a 8.9.2. táblázatban kiszámított modellek mutatói is igazolják. A Raman-

spektrumok esetén teljesen észszerű azt a fizikai megkötést megtennünk, hogy a 

spektrumoknak és a koncentrációknak nem lehet negatív értékük. A táblázat utolsó sora 

mutatja, hogy amint ezt nem tettük meg a modellünk pontossága jelentősen csökkent. Az 

anyagmérleg és az egyenlőség megkötések beállítása modellek tulajdonságait a kedvező 

irányba változtatta. A skálázás láthatóan nem kedvezett az MCR modellnek, amely mivel 

CLS alapegyenletével dolgozik, ezért belátható, hogy a más skálára került spektrumok 

megzavarják a kiértékelést. 

A 8.9.5. ábra a 8.9.2. táblázat szürkével kiemelt utolsó előtti sorában alkotott egyik legjobb 

modell által számított és a bemért koncentrációk viszonyait mutatja. A MCR-ALS-sel 

összességében nem sikerült érdemlegesen javítani a CLS modellekben tapasztalt elérhető 

legjobb meghatározási pontosságon. A reziduum ábrán a pontok 0 körüli nem véletlenszerű 

szórása és nem linearitása továbbra is fennállt. 
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8.9.5. ábra a) MCR-ALS módszerrel számolt és bemért koncentrációk összehasonlítása 

normált adatsor esetében; b) reziduumok a bemért koncentráció függvényében  
 

PLS regresszió esetében a jól megválasztott főkomponensszám különösen kritikus, hogy 

az alkalmazott modellünk se alul-, se túlillesztett ne legyen. Az ilyen modellek a későbbi 

minták becslésekor rosszabb hatékonysággal működnek. A túlillesztett modell a kalibrációs 

mintasorban előforduló zavaró hatásokat is a koncentráció változásoknak felelteti meg, 

amelynek a következménye, hogy jobb eredményeket kapunk a kalibrációs sorra, de ezzel 

ellentétben a jövőbeli mintákat rosszabb becsli. 

Léteznek különböző pszeudorang megállapító módszerek, amelyek alkalmasak lehetnek 

az optimális PC vagy LV meghatározására. A kalibrációs modellünkben alkalmazott belső 

validálással, azaz keresztellenőrzéssel is megválaszthatjuk a főkomponensek optimumát. 

Keresztellenőrzéskor a kalibrációs sorból kiválasztott minták nem kerülnek be a modellbe. A 

keresztellenőrzés típusától függően több ilyen kiválasztást is megtehetünk, amely végül egy 

átlag keresztellenőrzési hibaértéket (RMSECV-t) eredményez, amelynek a minimum értékét 

fogadjuk el a legjobb modellnek. A 8.9.6. ábrán látható, hogy túl sok látens változó (itt: több, 

mint 5) alkalmazásával a modell prediktív ereje nem nőtt tovább, illetve kicsit romlott. A 

keresztellenőrzési hiba minimalizálása alapján – közben megpróbálva minél alacsonyabban 

tartani a látens változók számát – ésszerű választásnak tűnne 2 (legfeljebb 3) látens változó 

alkalmazása. Látható azonban, hogy a keresztellenőrzési hiba nem mindig ugyanazt a trendet 

mutatja, mint a validáló halmazon megállapított előrebecslési hiba (RMSEP), tehát kellő 

óvatossággal kell kezelni az RMSECV minimuma alapján kapott eredményt. (Az RMSEP 

azonban nem használható az LV-k számának direkt meghatározására, mert akkor a validáló 

a

 

b

 

Bemért koncentráció Bemért koncentráció 
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halmaz elveszíti a modell-függetlenségét – hacsak nem végzünk további, független méréseket 

validáló mintákon a valódi előrebecslési hiba meghatározására).  

 
8.9.6. ábra: Látens változók (ill. főkomponensek) számának meghatározása 

keresztellenőrzéssel (alapvonal-korrekció utáni normált adatsor) 
Az LV-k számának megállapításakor a fentiek mellett fontos szem előtt tartani, hogy a 

vizsgált rendszer mindössze két összetevőt tartalmaz. Mivel minden LV egy, a mintákról 

készült adatsort felépítő, fizikailag értelmes tényező leírásáért felel, ez a megközelítés 2-ben 

maximálja a felhasználható látens változók számát. Ennélfogva tulajdonképpen legfeljebb két 

látens változó alkalmazása engedhető meg, ellenkező esetben zajfaktorokat is felhasználnánk 

a mintát alkotó összetevők meghatározására. 

         
8.9.7. ábra Adatsorból képzett első tíz látens változó PLS algoritmussal, alapvonal-korrekció 

és normálás mellett 
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8.9.8. ábra: Az a) 5; b) 20 és c) 40 változóablak szélességgel és d) nem normált adatsoron 

futatott iPLS modellek kiválasztott hullámhosszai 

 

8.9.9 ábra: Genetikus algoritmusok (7a. számú) futtatásának nyomon követési diagramjai 
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8.9.10. ábra: a) legkisebb előrebecslési hibájú modellek által alkalmazott változók – piros: 7a 
evolúció legjobb egyedének változói; kék: 8b evolúció legjobb egyedének változói; 

b) változóablakok kiválasztásának gyakorisága az egyes GA evolúciók legjobb modelljeinek 
(egyedeinek) összesítésével 

 

 

 

 

8.9.3. táblázat: Főkomponens-elemzés-alapú többváltozós regressziós módszerekkel felépített 

módszerek jósági mutatói 
 

Módszer Adatelőkészítés Bias 
(cal.) 

Bias 
(CV) 

Bias 
(pred.) R2

C R2
CV R2

pred RMSEC RMSECV RMSEP 
alapv. norm. centr. std. [tömeg%] 

PCR 

– – – – -24,29 -17,2 1,01 0,2162 0,6922 0,0272 51,12 55,7 23,73 
– – + – 0 1,02 3,21 0,966 0,9479 0,7702 6,49 8,12 9,74 
– – + + 0 0,97 3,22 0,9647 0,9458 0,7775 6,61 8,29 9,6 

             

+ – – – -4,38 -4,35 1,3 0,6885 0,6221 0,967 20,79 23,62 9,54 
+ – + – 0 0,27 0,8371 0,8319 0,6348 0,8227 14,42 21,48 9,01 
+ – + + 0 0,89 1 0,837 0,6385 0,8448 14,19 21,38 8,59 

             

+ + – – 0,13 -0,54 4,27 0,9682 0,9492 0,9925 6,27 7,94 6,29 
+ + + – 0 0,06 1,27 0,9803 0,9653 0,9849 4,93 6,58 6,27 
+ + + + 0 -0,31 1,08 0,98 0,9695 0,9764 4,98 6,16 6,36 

              

PLS 

– – – – -8,82 -8,83 3,54 0,5929 0,3212 0,764 25,75 30,88 14,9 
– – + – 0 0,9 3,19 0,9672 0,9506 0,7778 6,37 7,89 9,59 
– – + + 0 0,87 3,2 0,9657 0,948 0,7843 6,51 8,11 9,46 

             

+ – – – -4,47 -4,53 0,94 0,6933 0,6249 0,9657 20,69 23,64 9,62 
+ – + – 0 0,46 0,63 0,8554 0,6882 0,8089 13,38 19,79 8,87 
+ – + + 0 -1,02 1,99 0,9327 0,7339 0,6191 9,12 18,18 11,73 

             

+ + – – 0,09 -0,55 4 0,9699 0,9517 0,9925 6,1 7,75 6,2 
+ + + – 0 0,18 1,03 0,9827 0,9661 0,9847 4,62 6,52 6,06 
+ + + + 0 0,08 0,91 0,9819 0,9693 0,9774 4,74 6,2 6,21 
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8.9.4. táblázat: iPLS változókiválasztást követő PLS regressziós módszerekkel felépített 

modellek jósági mutatói (minden esetben az adatsor centrálásával) 
 

alapv;
norm1 

Paraméterek iter. 
szám4 

Bias 
(cal.) 

Bias 
(CV) 

Bias 
(pred.) R2

C R2
CV R2

pred RMSEC RMSECV RMSEP 
irány2 ablak3 [tömeg%] 

+; + rvs 40 21 0 -0,07 0,65 0,9907 0,9845 0,9845 3,38 4,4 4,27 
+; + fwd 40 1 0 -0,26 1,15 0,9883 0,9828 0,9848 3,8 4,62 3,58 

             

+; + rvs 20 42 0 -0,16 0,28 0,993 0,9891 0,9824 2,94 3,7 3,63 
+; + fwd 20 3 0 -0,11 0,83 0,9901 0,9855 0,9752 3,5 4,27 4 

             

+; + rvs 5 187 0 -0,43 0,57 0,9956 0,9902 0,9895 2,34 3,51 2,87 
+; + fwd 5 12 0 -0,07 0,25 0,9946 0,9922 0,9775 2,59 3,11 2,94 

             

+; – fwd 5 16 0 0,7 -1,35 0,9784 0,968 0,6856 5,17 6,45 11,28 
–; – fwd 5 14 0 0,4 1,31 0,9833 0,9778 0,8663 4,54 5,29 6,97 
1 első jel: alapvonal-korrekció alkalmazása; második jel: normálás alkalmazása; centrálás minden esetben alkalmazva 
2 rvs: reverse iPLS, összes változócsoportból egyenként elhagyva; fwd: forward iPLS, változókból egyenként felépítve 
3 változók száma az egyes ablakokban 
4 iterációk száma (ebből kiszámolható a végső modellben megtartott változók száma is) 

 

8.9.5. táblázat: Genetikus algoritmusok futtatási paraméterei 
 

futás 
száma 

popul. 
méret1 

konv. 
[%]2 

ablak 
méret3 

ablak 
szám5 

mutációs 
ráta[%]6 

keresz-
tezés 

max. 
gen.7 

LV-k 
száma 

adat-
előkészítés 

CV 
metódus8 

CV adat-
felosztás9 

CV 
iter.10 

1 64(18) 50(72) 5 30(13)  0,5 dupla 200(50) 2 standard. rand. 6 1 
2 64(28) 50(56) .4 40(25) . szimpla 200(48) . . blokk 6 3 
3 64(32) 50(50) . 40(23) . dupla 200(56) . . . 6 3 
4 64(14) 50(78) . 40(31) . szimpla 200(76) . standard. . 3 4 

             

5a 64(16) 50(75) . 60(26) . dupla 200(161) . centr. . 3 4 
5b 64(17) 50(73) . 60(26) . dupla 200(83) . . . 3 4 
5c 64(16) 50(75) . 60(30) . dupla 200(73) . . . 3 4 

             

6 64(25) 50(61) . 40(27) . szimpla 200(55) . . . 3 4 
             

7a 64(15) 50(77) . 40(14) . szimpla 200(49) . . . 6 3 
7b 64(25) 50(61) . 40(20) . szimpla 200(57) . . . 6 3 
7c 64(18) 50(72) . 40(22) . szimpla 200(70) . . . 6 3 

             

8a 64(22) 50(66) . 40(15) . dupla 200(92) . . . 6 3 
8b 64(25) 50(61) . 40(17) . dupla 200(49) . . . 6 3 
8c 64(19) 50(70) 5 40(14) 0,5 dupla 200(74) 2 centr. blokk 6 3 

1 populáció mérete: zárójelen kívül az egy populációt alkotó egyedek száma, zárójelben az egymástól különböző 
egyedek száma a végső populációban 
2 zárójelen kívül a konvergenciakritérium: az egyedek hány százaléka legyen azonos a futás leállításához; 
zárójelben: a valamelyik másikkal azonos egyedek százalékos aránya a konvergencia elérésekor 
3 változóablak mérete: az egyetlen változócsoportba kerülő szomszédos változók száma (ld. még az iPLS-t) 
4 az áttekinthetőség érdekében egyes oszlopok celláiban pont jelöli, ha a benne lévő érték megegyezik a felette és 
alatta lévő cellák értékével 
5 változóablakok száma: zárójelen kívül a felhasznált változócsoportok kezdeti értékként megadott száma, 
zárójelben a felhasznált változóablakok száma a végső populáció legjobb eredményt adó modelljében 
6 mutációs ráta: az egyes változócsoportok mutációjának valószínűsége 
7 zárójelen kívül: generációk megadott maximális száma; zárójelben: a generációk száma az adott futás során 
8 keresztellenőrzés módja: „rand.” – a kihagyott részhalmaz elemei randomizált módon kerülnek kiválasztásra; 
„blokk” – a kihagyott részhalmazok összefüggő adat-blokkok (egymás utáni spektrumok, ld. 4.6.6.5. alfejezet) 
9 részhalmazok száma a keresztellenőrzéshez, egyszerre egy ilyen részhalmazt hagyunk ki a CV-nél 
10 CV iterációk száma: a lefuttatott keresztellenőrzések száma minden egyes modell esetében, az így kapott 
RMSECV értékek átlaga lesz az egyedek „életrevalósága” 
 

8.9.6. táblázat: GA változókiválasztást követő PLS regressziós módszerekkel felépített 

modellek jósági mutatói (alapvonal-korrekció és normálás után) 
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futás 
száma 

Adat-
előkészítés 

Bias 
(cal.) 

Bias 
(CV) 

Bias 
(pred.) R2

C R2
CV R2

pred RMSEC RMSECV RMSEP 
[tömeg%] 

1 standard. 0 -0,24 -0,07 0,9942 0,9914 0,9838 2,67 3,26 4,7 
2 . 0 -0,03 0,26 0,9934 0,99 0,9856 2,86 3,55 4,17 
3 . 0 -0,17 -0,74 0,9947 0,9928 0,9782 2,55 2,99 5,26 
4 standard. 0 -0,06 -0,35 0,9919 0,9872 0,9834 3,16 4 5,45 

           

5a centr. 0 -0,16 0,92 0,9929 0,9869 0,9896 2,97 4,06 4,01 
5b . 0 0,02 0,56 0,9929 0,988 0,9865 2,97 3,89 4,07 
5c . 0 -0,21 0,5 0,9919 0,9866 0,9834 3,17 4,09 3,96 

           

6 . 0 -0,07 0,97 0,9923 0,9848 0,9899 3,08 4,38 4,13 
           

7a . 0 -0,04 0,19 0,9946 0,9922 0,9823 2,59 3,12 3,11 
7b . 0 -0,19 0,93 0,9258 0,9934 0,9884 2,86 3,82 3,71 
7c . 0 -0,22 0,93 0,9934 0,9877 0,9868 2,86 3,94 3,81 

           

8a . 0 -0,16 1,01 0,9939 0,9894 0,9889 2,75 3,63 3,6 
8b . 0 -0,12 0,16 0,9939 0,9919 0,9806 2,74 3,18 3,35 
8c centr. 0 -0,25 1,07 0,9939 0,989 0,9875 2,75 3,72 3,57 

 

 

8.9.7. táblázat Redukált adattömbökkel létrehozott modellek jósági mutatói CLS, MCR-ALS 

és PCR módszerekkel 
 

Módszer Adatsor Bias 
(cal.) 

Bias 
(CV) 

Bias 
(pred.) R2

C R2
CV R2

pred RMSEC RMSECV RMSEP 
[tömeg%] 

CLS1 

teljes 0,43 -0,27 4,25 0,9687 0,9494 0,9925 6,26 7,96 6,64 
fwd. iPLS4 0,3 -0,36 2,97 0,9674 0,9543 0,9573 6,4 7,62 5,44 
rvs. iPLS5 0,41 -0,45 5,08 0,9702 0,9495 0,9939 6,11 8,02 6,38 
GA – 7a6 0,17 -0,33 2,73 0,9872 0,9806 0,9885 3,99 4,94 3,54 
GA – 8b6 0,16 -0,29 2,28 0,9881 0,9825 0,9853 3,84 4,68 3,51 

           

MCR-
ALS2 

teljes 0,81 – -3,47 0,968 – 0,9925 6,33 – 6,61 
fwd. iPLS 0,86 – 0,52 0,9672 – 0,957 6,42 – 5,47 
rvs. iPLS 1,24 – -0,28 0,9701 – 0,9938 6,1 – 6,33 
GA – 7a -1,29 – 0,03 0,9858 – 0,9885 4,37 – 3,18 
GA – 8b 1,17 – 1,19 0,9882 – 0,985 3,85 – 3,47 

           

PCR3 

teljes 0 0,06 1,27 0,9803 0,9653 0,9849 4,93 6,58 6,27 
fwd. iPLS 0 -0,08 0,21 0,9938 0,9909 0,9762 2,77 3,35 3,03 
rvs. iPLS 0 -1,01 0,94 0,9935 0,9796 0,9906 2,84 5,13 3,3 
GA – 7a 0 -0,03 0,21 0,9945 0,9923 0,9822 2,61 3,11 3,1 
GA – 8b 0 -0,11 0,17 0,9938 0,9919 0,9803 2,77 3,18 3,36 

 

1 CLS: alapvonal-korrekció utáni, normált adatsor, további adatelőkészítés és koncentráció-skálázás nélkül 
2 MCR-ALS: alapvonal-korrekció utáni, normált adatsor; megkötések: nemnegatív koncentrációk, maximum 
megkötése az anyagmérlegre, szigorú egyenlőség megkötése a számított és valós koncentrációk közt 
3 PCR: alapvonal-korrekció utáni, normált és centrált adatsor, két látens változó felhasználásával 
4 forward iPLS, 5 változót tartalmazó változóablakkal (alapvonal-korrekció utáni normált és centrált adatsoron) 
5 reverse iPLS, 5 változót tartalmazó változóablakkal (alapvonal-korrekció utáni normált és centrált adatsoron) 
6 Genetikus algoritmusok 7a, ill. 8b evolúciós futása során létrejött legjobb modell génjeivel létrehozott adattömb 

 
 

8.9.2. Kiegészítés a 4.4.3. fejezethez 

A mintasorozat felosztása kalibráló és validáló halmazra 
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A kétkomponensű 

polimorf rendszer esetén a 

mintasorozat felosztása 

esetén csak arra kellett 

figyelemmel lenni, hogy a 

két halmaz között a 

pontokat a teljes 

koncentrációtartományban 

nagyjából egyenletesen 

osszuk el. Több komponens 

esetén azonban ennek 

biztosítása nehezebb feladat. 

Az általunk vizsgált 

háromkomponensű 

rendszerben viszonylag kevés, 19 pontot kellett úgy elosztani, hogy a kalibráló halmazba 

kerülő pontok mindegyik komponenst egyaránt jól le tudják írni. 

Ezek alapján feltételeztük, hogy a kalibráló és validáló halmazra történő felosztásnak 

nagy hatása lehet a kvantitatív modellek eredményére. Ezért megvizsgáltuk, hogy különböző 

kalibráló mintákkal épített modellek között észlelhető-e különbség illetve milyen felosztást 

érdemes választani a jó eredmények érdekében. 

Teszteket végeztünk 80:20 illetve 60:40 arányú felosztással. Az első felosztás szerint 

15 minta került a kalibráló halmazba és 4 a validálóba, a második esetben pedig 8 mintával 

validáltunk. Olyan felosztásokat is beállítottunk, melyek valamilyen szimmetria szerint 

helyezkednek el a minták által kifeszített háromszögdiagramon (8.9.12. ábra) valamint olyan 

modelleket is vizsgáltunk, melyeknél a felosztás „random” módon, véletlen 

mintakiválasztással történt. A vizsgált felosztásokat a 8.9.8. táblázatban foglaltuk össze. 

Értelemszerűen az 1-es számú felosztás a 80:20, míg a 2-es számmal kezdődők a 60:40 arányt 

követték. A validáló halmazba került minták neveit mindegyik esetén feltüntettük. 

A különböző módon felosztott halmazokkal, alapvonal-korrekció, normálás és átlagra 

centrálás után 3 látens változót használó PLS modelleket építettünk, és a modellek 

összehasonlítására a 3-3 RMSEC, RMSECV és RMSEP értéket alkalmaztuk.  

 

 

 

8.9.11. ábra: A mintasorozat elemeinek elhelyezkedése 
háromszögdiagramon. A kék pontok a vizsgálat eredmé-

nyeként legjobbnak tekinthető modell validáló pontjait jelzik. 
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8.9.8. táblázat: A különböző kalibráló-validáló halmazokra való felosztások 

Felosztás 
száma 

Validáló halmazba 
kerülő minták neve  Felosztás  

száma 
Validáló halmazba kerülő minták 

neve 
1.1. M16 M17 M18 M19  1.11. M10 M14 M2 M7 

1.2. M4 M6 M13 M19  
1.12. 

(random) 
M1 M6 M12 M18 

1.3. M5 M8 M9 M19  
1.13. 

(random) 
M6 M10 M12 M14 

1.4. M1 M11 M15 M19  
1.14. 

(random) 
M2 M5 M13 M18 

1.5. M15 M16 M9 M19  2.1 M16 M17 M18 M19 M5 M8 M9 M4 
1.6. M15 M16 M9 M4  2.2. M3 M6 M10 M12 M13 M14 M2 M7 
1.7. M1 M18 M5 M13  2.3. (random) M1 M2 M5 M8 M11 M13 M16 M18 
1.8. M11 M17 M8 M6  2.4. (random) M1 M3 M6 M9 M12 M14 M17 M19 

1.9. M3 M7 M10 M12  2.5. (random) 
M3 M4 M7 M11 M12 M13 M14 

M17 
1.10. M2 M3 M7 M10  2.6. M5 M8 M9 M19 M3 M7 M10 M12 

 

A kilenc RMSE érték 

alapján a modelleket az SRD 

segítségével rangsoroltuk, az 

RMSE értékek minimumát 

használva referenciaként. Az 

eredményül kapott 8.9.10. 

ábrán megfigyelhető, hogy a 

vizsgált 20 felosztás közül 

csupán hét az, ami 

különbözik a véletlen 

számokkal végzett 

rangsorolástól (a Gauss-görbe előtt van). Az is észrevehető, hogy a random felosztások, egy 

kivételével, magasabb rangszámokat kaptak, mint a valamilyen szimmetriaelv szerint 

elrendeződő pontokat tartalmazók. Megfigyeléseinkkel arra következtettünk, hogy a felosztás 

során célszerű a szimmetrikusan kiválasztani a validáló elemeket. Erre világít rá az is, hogy az 

1.9., 1.10. és 1.11. számú felosztások ugyanolyan szimmetriaelvet követtek, és a 

rangsorolásban ezek azonos illetve egymás melletti helyen végeztek. Szintén fontos 

tapasztalat, hogy a 60:40 felosztású minták rosszabbnak bizonyultak. Ez összhangban van 

azzal a feltevéssel, hogy a három komponens megfelelő leírása viszonylag sok pontot igényel. 

8.8.12. ábra: A különböző kalibrációs halmazokkal nyert 
modellek rangsorolása SRD alapján 
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8.9.14.. ábra: A CLS modellezés 
reziduumai 

a) kukoricakeményítő, b) MCC, c) 
imipramin 

A rangsorolás alapján az 1.3. számú felosztást találtuk a legjobb modellnek. Ennek validáló 

pontjait a 8.9.11. ábra kék pontokkal jelzi. Ezt a felosztást használtuk a továbbiakban minden 

egyéb kiértékelésben. 

 

 

  

8.9.13. ábra: Egyváltozós 
regressziós egyenesek 
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A legjobb modellek tesztelése Raman-térképeken 

 

 Keményítő (50%) Cellulóz (25%) Imipramin (25%) 

CLS 

   

 Átlag= 46,1 % 
Szórás= 34,53 

Átlag= 25,70 % 
Szórás= 33,95 

Átlag= 34,38 % 
Szórás= 29,34 

PLS 

   

 Átlag= 49,31 % 
Szórás= 34,39 

Átlag= 28,01 % 
Szórás= 33,44 

Átlag= 22,68 % 
Szórás= 32,21 

PLS-

GA 

   

 
Átlag= 46,05 % 
Szórás= 34,18 

Átlag= 29,83 % 
Szórás= 32,40 

Átlag= 24,12 % 
Szórás= 29,53 

ANN 

   

 Átlag= 56,67 % 
Szórás= 33,73 

Átlag= 24,61 % 
Szórás= 34,23 

Átlag= 19,46 % 
Szórás= 25,71 

8.9.15. ábra: A modellek által becsült koncentráció-térképek és statisztikai jellemzőik 
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