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ALAPFOGALMAK:

• Mérési hiba
• Mérési bizonytalanság
• Konfidencia intervallum
• Átlag, szórás, medián, módusz, eloszlás görbe, előfordulás-valószínűségi sűrűség 

diagram, kiugró érték (outlier)

Metrology
From the Greek word “metron” = measurement. 
The science of measurement and its application.
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ALAPFOGALMAK:

• Mérési hiba (poisson statistics)
• Mérési bizonytalanság
• Átlag, szórás, medián, módusz, eloszlás, előfordulás-valószínűségi sűrűség 

diagram, kiugró érték (outlier)
• Adat bizonytalansága
• Pontosság
• Hitelesség, Akkurátosság
• Reprodukálhatóság, megismételhetőség
• Súlyozott átlag, MSWD
• Goodness of fit paraméterek
• Sztenderd
• Referencia érték
• Referencia anyag
• Kimutatási határ

Metrology
From the Greek word “metron” = measurement. 
The science of measurement and its application.
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ALAPFOGALMAK:

• Measurement standard, etalon (sztenderd)
Realisation of the definition of a given quantity, with stated quantity value and associated measurement 
uncertainty, used as a reference. The realisation may be provided by a material measure, measuring 
instrument, reference material or measuring system. 
• Reference material (RM, referencia anyag)
Material, sufficiently homogeneous and stable with reference to specified properties, which has been 
established to be fit for its intended use in measurement or in examination of nominal properties
• Reference value (referencia érték)
Quantity value used as a basis for comparison with values of quantities 
of the same kind.
• Repeatability (of results of measurements, megismételhetőség)
Closeness of the agreement between the results of successive measurements of the same measurand
carried out under the same conditions of measurement.
• Reproducibility (of results of measurements, reprodukálhatóság)
Closeness of agreement between the results of measurements of the same measurand carried out under 
changed conditions of measurement.
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ALAPFOGALMAK:
• Standard deviation, experimental (sztenderd deviáció, nem hivatalosan: 

szórás)
Parameter s for a series of n measurements of the same measurand, characterises the dispersion of the 
results and is given by the formula for standard deviation. 
• Uncertainty of measurement (mérési bizonytalanság)
Non-negative parameter, associated with the result of a measurement that characterises the dispersion 
of the quantity values being attributed to the measurand, based on the information used.
• Calibration
Set of operations that establish, under specified conditions, the relationship between the quantity values 
with measurement uncertainties provided by measurement standards or certified reference materials 
and corresponding indications with the associated measurement uncertainties of the measurement 
instrument, measuring system or reference material under test.
• Accuracy of measurement (Mérés hitelessége)
Closeness of the agreement between measured quantity value and the true quantity value of the 
measurand.
• Kimutatási határ (Det. Lim) (not detected)
Egy analitikai módszerre vonatkozó kimutatási határ az a koncentráció, amely mérése során kapott 
válaszjel már egyértelműen megkülönböztethető a háttértől. (DL=3*s(vak)/S ; S(vak)=vakminta szórása, 
S=érzékenység)
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Átlag, szórás, szórásnégyzet…

Aritmetikai (számtani) átlag

ahol xj egy adott komponens értékei, minták száma: 1 j = n

Geometriai átlag

A matematikában a középértékek egyike, egyenlő a számok szorzatának négyzetgyökével

Szórás

Az adatok átlag körüli szórása. Normál eloszlás esetén az adatok 68,26%-a egy standard szóráson 
(σ), 95,46%-a pedig a két standard szóráson belül vannak

Szórásnégyzet (variancia)

Az adatok átlagtól való távolságának mérőszáma
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Súlyozott átlag

The weighted mean

and the variance of the weighted mean is:

The two equations above can be combined to obtain:

slope 1s

MK1_04c.ais 0.681377 0.0371051

MK1_01c.ais 0.7926541 0.0444073

MK1_10c.ais 0.9194138 0.047892

MK1_06c.ais 0.9384376 0.0607066

MK1_02c.ais 0.9911277 0.0523282

MSWD: 



Weighted average: hibák nagyságával súlyozott átlag számolás

MSWD (mean square weighted deviation): megmutatja a minta méréséből 
fakadó hibák és a minta geológiai szórásának egymáshoz képesti viszonyát
Minél nagyobb az érték annál nagyobb geológiai értelemben a minta korbeli 
szórása (vagy alulbecsüljük a mérési hibát)
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Korreláció… - két változó lineáris összefüggése

Kovariancia

Két komponens (x, y) átlagtól való távolságának szorzata átlagolva a minta nagyságával

ahol xj egy adott komponens értékei, minták száma: 1 j = n

Ezt az egyenletet használja az Excel program is…

(1)

(2)

…azonban számos tankönyvben a következő képletet találjuk:

Ebben az esetben az (n-1) a nevezőben a szabadsági fokok számát jelenti
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Lineáris korrelációs együttható

azaz a kovariancia értéke osztva a szórás szorzatával

Ez az összefüggés azonban csak abban az esetben ad helyes eredményt, ha a kovariancia 
számolására a második egyenletet alkalmazzuk! 

vagy másképpen írva az egyenletet, ugyanezt az eredményt kapjuk:

Korreláció… - két változó lineáris összefüggése



Lukács Réka: Geokémia gyakorlat 1.

Lineáris regresszió számítás…

Meredekség:

(ábrán A1 jelöléssel)

Tengelymetszet:

(ábrán Ao jelöléssel)

legkisebb négyzetek módszerén alapuló
egyenes illesztés a ponthalmazra
A számolás lényege, hogy az egyes 
mintapontoknak az egyenestől való 
eltéréseinek négyzetösszegét igyekszik 
minimalizálni.
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Lineáris regresszió számítás… grafikus megjelenítés
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Slope= -4.387E-01  Int=  3.163E01   n=16  t=-19.96  F=398.6  r=-.98  r'=-.96


